Stadgar för AkademikerAlliansen
§1

2021-04-23

Ändamål och värdegrund

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för förbund anslutna till
Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco, som har medlemmar med anställningsvillkor som
regleras inom kollektivavtalsområdena som omfattar kommuner, regioner, kommunalförbund och
kommunala företag.
AkademikerAlliansen ska i enlighet med vad som följer av dessa stadgar samordna och företräda
förbundens intressen för att nå bästa möjliga resultat. Detta sker genom att driva gemensamma
förhandlingar gentemot de centrala arbetsgivarorganisationerna samt genom att representera
AkademikerAlliansen i centrala partsgemensamma arbetsgrupper och organisationer.
AkademikerAlliansen ska utifrån värdegemenskapen som Saco-förbund verka för goda
anställningsvillkor och anställningsförhållanden för de anslutna förbundens medlemmar.
AkademikerAlliansen verkar för att personalpolitiken hos arbetsgivarna inom
kollektivavtalsområdena synliggör och tillvaratar förbundens medlemmars kompetens, personliga
egenskaper och intresse av yrkesmässig utveckling och sammanför dessa med verksamheternas
uppdrag och mål.
AkademikerAlliansens fackliga politik och arbetssätt ska präglas av viljan att bidra till kommunernas,
regionernas, kommunalförbundens och de kommunala företagens utveckling.
I förekommande fall kan förbund inom AkademikerAlliansen inom ramen för dessa stadgar även
samarbeta på lokal nivå i enlighet med § 4a.

§2

Medlemskap

Förbund inom Saco som har eller brukar ha medlemmar inom AkademikerAlliansens
kollektivavtalsområden har möjlighet att vara anslutet till AkademikerAlliansen.
NOT:
Nedan förtecknade förbund är per årsmötet 2021 medlemmar i AkademikerAlliansen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akavia
DIK
Fysioterapeuterna
Kyrkans Akademikerförbund
Naturvetarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Psykologförbund

•
•
•
•

Sveriges Skolledarförbund
Sveriges universitetslärare och forskare
Sveriges Veterinärförbund
Tjänstetandläkarföreningen

Förbund ansluts till AkademikerAlliansen i anslutning till representantskapets ordinarie årsmöte
med verkan från och med mötet eller annan tidpunkt som bestäms av årsmötet. Ansökan om
anslutning ska, för att kunna behandlas på kommande årsmöte, ställas till förhandlingsdelegationens
presidium senast den 31 december.
Förbund kan även anslutas till AkademikerAlliansen i anslutning till extra årsmöte i
representantskapet med verkan från och med mötet eller annan tidpunkt som bestäms av extra
årsmöte. Ansökan om sådan anslutning till AkademikerAlliansen ska ställas till
förhandlingsdelegationens presidium.
Representantskapet får ställa upp särskilda villkor om konfliktmedel och garantiförbindelser för
anslutning av ett förbund.
Medlemsförbund äger rätt att efter skriftlig anmälan med sex månaders uppsägning utträda ur
organisationen. Under uppsägningstiden kvarstår samtliga förpliktelser som följer av medlemskapet
i AkademikerAlliansen.
Vid anslutning, utträde eller uteslutning av förbund ska uppräkningen av anslutna förbund samt
tidsangivelsen i ovanstående not uppdateras utan att det anses utgöra en förändring av stadgarna.

§3

Allmänna skyldigheter

Förbund ska vara lojalt mot AkademikerAlliansen, följa dessa stadgar samt respektera
AkademikerAlliansens beslut och ingångna avtal.
Förbund ska årligen betala de avgifter till AkademikerAlliansen som årsmötet beslutar.
Uppkommer kostnader till följd av ingångna avtal eller annat beslut av representantskapet eller
förhandlingsdelegationen ska dessa fördelas och betalas i relation till förbundens medlemsantal eller
i enlighet med beslut i representantskapet. Sådant beslut kräver att minst två tredjedelar av hela
antalet röster i representantskapet biträder beslutet.

§4

Organisation

AkademikerAlliansen bedriver sitt arbete genom följande centrala organ:
• Representantskapet och dess presidium.
• Förhandlingsdelegationen och dess presidium
Till representantskapets och förhandlingsdelegationens möten kan andra än förbundens
företrädare adjungeras. Adjungerad person har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
AkademikerAlliansens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 4a

Lokalt samarbete

På lokal nivå kan två eller flera medlemsförbund bilda AkademikerAlliansföreningar.
De lokala föreningarna beslutar om vilka fackliga frågor de vill samarbeta om.

Förbund inom AkademikerAlliansen kan samarbeta med andra Saco-förbund inom ramen för Sacoråd. Inom Sobonas område kan AkademikerAlliansens förbund, tillsammans med andra Sacoförbund, även samarbeta inom ramen för Akademikerföreningar.

§5

Representantskapet

Representantskapet är AkademikerAlliansens högsta beslutande organ och består av representanter
utsedda av medlemsförbunden.
Representantskapet leds av ett presidium bestående av ordförande och två vice ordförande vilka
utses av årsmötet.

Representantskapets möten
Representantskapet sammanträder efter kallelse av dess presidium och ställd till de anslutna
förbunden. Kallelse ska också utsändas då revisorerna eller förbund som representerar minst en
fjärdedel av de anslutna förbundens sammanlagda antal medlemmar begär det. I kallelsen ska anges
vilka ärenden som ska behandlas.
Representantskapet sammanträder till årsmöte senast den 30 april varje år. Extra årsmöte kan hållas
om representantskapets presidium eller förbund som representerar minst en fjärdedel av de
anslutna förbundens sammanlagda antal medlemmar begär det. Kallelse till årsmöte respektive extra
årsmöte utsändes av representantskapets presidium senast 30 dagar före mötet. Handlingar
utsändes senast åtta arbetsdagar före årsmötet respektive extra årsmöte.
Protokoll ska föras vid samtliga möten i representantskapet och justeras av ordföranden samt en vid
mötet utsedd justerare. Vid årsmöte respektive extra årsmöte ska protokollet justeras av två vid
mötet utsedda justerare.

Representantskapets uppgifter
Representantskapet beslutar om beviljande av medlemskap samt om avgifter till
AkademikerAlliansen. För sådana beslut krävs att minst två tredjedelar av hela antalet röster i
representantskapet biträder beslutet.
Representantskapet fastställer AkademikerAlliansens övergripande mål i förhandlingsarbetet och de
övriga direktiv som anses erforderliga för ett framgångsrikt arbete.
Representantskapet äger rätt att för medlemsförbunden besluta om att ingå bindande centrala
kollektivavtal om bland annat löner och allmänna anställnings-, pensions- och försäkringsvillkor. Ett
sådant beslut kräver att minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet biträder
beslutet.
Representantskapet beslutar om konfliktåtgärder samt finansiering av dessa.

Rösträtt
Förbunden har rösträtt i representantskapet i förhållande till sitt medlemsantal inom
kollektivavtalsområdena enligt följande:
•
•
•

varje medlemsförbund med fler än 2 000 medlemmar har tre röster,
medlemsförbund med 500–2000 medlemmar har två röster och
medlemsförbund med färre än 500 medlemmar har en röst.

Förbundens medlemsantal är det som per den 31 december varje år redovisas av Saco avseende
respektive förbunds medlemmar i kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala företag.

Dock gäller för medlemmar som tillhör mer än ett förbund att medlemsantalet för dessa delas lika
mellan förbunden.
Anmärkning: Eventuella förändringar av antal röster sker så snart den samlade
statistiken utsänts från Saco.

Omröstning
Omröstning i representantskapet är öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder.
När fråga är om personval sker detta genom sluten omröstning om någon representant begär det. Vid
lika röstetal avgörs personval genom lottning.

Årsmöte
Följande ärenden ska förekomma på årsmötet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

z)

Årsmötet öppnas
Upprop och fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av årsmötets ordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista
Verksamhetsberättelser med resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår tillika
räkenskapsår avseende
o AkademikerAlliansen
o AkademikerAlliansen/ Akademikerförbundet SSR
Revisionsberättelser
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning avseende
o AkademikerAlliansen
o AkademikerAlliansen/ Akademikerförbundet SSR
Fråga om ansvarsfrihet för representantskapets presidium avseende det gångna
verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för förhandlingsdelegationens presidium avseende
förhandlingsdelegationens administration och ekonomi i dessa delar avseende det gångna
verksamhetsåret
Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret för
o AkademikerAlliansen
Fastställande av avgifter för det kommande verksamhetsåret
Belopp och beräkningsgrunder för garantiförbindelser
Propositioner från representantskapets respektive förhandlingsdelegationens presidier
Motioner från förbunden
Övriga frågor vilka tagits upp i kallelsen
Val av ordförande i representantskapet
Val av två vice ordförande i representantskapet
Val av ordförande i förhandlingsdelegationen
Val av två vice ordförande i förhandlingsdelegationen
Beslut om administrerande förbund
Val av två revisorer samt ersättare för dessa
Val av valberedning
Mötets avslutande

Motioner till årsmötet får lämnas av medlemsförbunden. Motioner ska vara inlämnade senast den 31
januari för att kunna behandlas på årsmötet.

Förbundens representanter
Medlemsförbunden företräds i representantskapet enligt principen en representant för varje röst
förbundet har enligt bestämmelsen om rösträtt efter medlemsantal.
Förbund får utse en suppleant för varje ordinarie representant att vid behov ersätta denna.
Förbunden ska anmäla utsedda representanter och suppleanter till representantskapets presidium.

Val av presidierna
Presidierna för representantskapet respektive förhandlingsdelegationen väljs med saxade
mandatperioder om vardera två år.
Årsmöte som hålls udda år utser ordförande i representantskapet samt två biträdande ordförande i
förhandlingsdelegationen.
Årsmöte som hålls jämna år utser ordförande i förhandlingsdelegationen samt två vice ordförande i
representantskapet.

Fyllnadsval
Avgår ordföranden i representantskapets eller förhandlingsdelegationens presidium ska
representantskapet förrätta fyllnadsval för återstoden av den avgångnes mandatperiod. Detsamma
gäller om någon av de vice ordförandena i respektive presidium avgår under pågående
mandatperiod.
Fyllnadsval förrättas vid ordinarie eller extra årsmöte.

§6

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen ansvarar för förhandlingsverksamheten samt de övriga uppgifter och
uppdrag som representantskapet delegerar. Förhandlingsdelegationens arbete leds av ett presidium
bestående av ordförande och två vice ordförande.
Presidiet för förhandlingsdelegationen utgör AkademikerAlliansens förhandlingsledning.
Förhandlingsdelegationens förhandlingsarbete samt övriga uppgifters och uppdrags utförande ska
löpande redovisas till representantskapet.
Vid årsmötet i representantskapet ska förhandlingsdelegationens arbete det gångna
verksamhetsåret sammanfattas och redovisas av förhandlingsdelegationens presidium.
Förhandlingsdelegationens presidium har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid
representantskapets möten.

Sammansättning
Förhandlingsdelegationen består av dess presidium - förhandlingsledningen – samt en ordinarie
företrädare för varje anslutet förbund som utses av respektive förbund. Förbund får utse en
suppleant till sin ordinarie företrädare som vid behov ersätter denne.
Förhandlingsdelegationens presidium utses av representantskapets årsmöte. Årsmöte som hålls
jämna år utser ordförande och årsmöte som hålls udda år utser två vice ordförande.
Förhandlingsdelegationen kan besluta att utse en sekreterare för förhandlingsdelegationen och dess
presidium.

Förhandlingsdelegationens arbete
Förhandlingsdelegationen utser de företrädare som erfordras för att fullgöra olika
förhandlingsuppdrag samt övriga uppdrag som representantskapet har delegerat till
förhandlingsdelegationen.
Representantskapet kan delegera uppgifter och uppdrag till förhandlingsdelegationen utöver det
som normalt ligger inom det löpande förhandlingsarbetet om representantskapet anser att det är
lämpligt att det hanteras av förhandlingsdelegationen. Sådan delegation ska föregås av samråd
mellan presidiet i representantskapet och förhandlingsledningen, särskilt med avseende på om
förhandlingsdelegationen har resurser för sådan delegation.
Förhandlingsdelegationen ska upprätta en arbetsordning av vilken minst ska framgå minsta antalet
möten per år samt vilka förhandlingsuppdrag som ska fullgöras.
Varje medlemsförbund har rätt att själv förhandla och sluta avtal om sina medlemmars
anställningsvillkor enligt specialbestämmelser och i andra särskilda förbundsfrågor.
Förhandlingsdelegationens arbete förutsätts bedrivas på sådant sätt att konsensus om möjligt
uppnås. Om detta inte är möjligt, skall på enskilt förbunds begäran frågan behandlas i
representantskapet för beslut.
Vid sammanträde med förhandlingsdelegationen ska föras protokoll, som justeras av ordföranden
samt en vid sammanträdet utsedd protokolljusterare.

§6a

Administrerande förbund

Administrerande förbund ska under ledning av förhandlingsdelegationens presidium svara för
förhandlingsdelegationens löpande administration och dess ekonomi.
Administrerande förbund utses av årsmöte i representantskapet och ska i första hand vara det
förbund som ordförande i förhandlingsdelegationen har sin hemvist inom och i andra hand något av
de förbund som vice ordförande i förhandlingsdelegationen har sin hemvist inom.
Representantskapet kan besluta att mer än ett förbund ska vara administrerande förbund.
Representantskapet ska samtidigt besluta om kostnadstäckning till administrerande förbund.

7§

Valberedning

För beredning av val av ordförande och två vice ordförande i representantskapet, ordförande och två
vice ordförande i förhandlingsdelegationen samt revisorer och suppleanter för dessa ska det finnas
en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en sammankallande
Ledamöter och sammankallande väljs av representantskapet vid årsmötet. Om ledamot avgår under
mandatperioden kan representantskapet förrätta fyllnadsval vid extra årsmöte.

8§

Revisorer

För granskning av AkademikerAlliansens räkenskaper ska finnas två revisorer samt en suppleant.
Revisorer och suppleant för innevarande räkenskapsår väljs av representantskapet vid årsmötet.
Revisorerna ska varje år före årsmötet avge revisionsberättelse för senast avslutat räkenskapsår till
representantskapet och till förbunden.

§9

Garantiförbindelser

Förbund ska senast den 1 maj varje år avge garantiförbindelse, som utan villkor ålägger förbundet att
vid konflikt till AkademikerAlliansen betala av representantskapet fastställt belopp.
Efter beslut av representantskapet ska förbund avge ny garantiförbindelse senast vid tidpunkt som
framgår av beslutet.
Förbund ska efter beslut av representantskapet verkställa särskild avsättning för konfliktändamål
och därmed svarande höjning av förbundets garantiförbindelse till AkademikerAlliansen.
Representantskapet kan i undantagsfall och om synnerliga skäl föreligger medge förbund
nedsättning av eller dispens från viss del av garantibeloppet. Dispensbeslut ska innehålla tidsplan för
dispensens avveckling.
Ett förbund som utträder eller utesluts ur AkademikerAlliansen är därefter inte bundet av sin
garantiförbindelse.

§ 10

Konfliktåtgärder

Förbunden ska delta i facklig konflikt som beslutas av AkademikerAlliansen.
Representantskapet beslutar om för de anslutna förbunden gemensamma konfliktåtgärder. För
beslut om gemensamma konfliktåtgärder krävs att minst två tredjedelar av hela antalet röster i
representantskapet biträder beslutet.
Konfliktåtgärd inom AkademikerAlliansens kollektivavtalsområden som vidtas och finansieras av
enskilt förbund kräver godkännande av representantskapet innan varsel läggs. För sådant beslut
krävs att minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet biträder beslutet.
Konfliktåtgärd som vidtas av enskilt förbund kan helt eller delvis finansieras av
AkademikerAlliansen. För sådant beslut krävs att minst två tredjedelar av hela antalet röster i
representantskapet biträder beslutet.

§ 11

Finansiering av konfliktåtgärder

Representantskapet beslutar om finansiering av konfliktåtgärder och regler för konfliktersättning.
Representantskapet får vid befarad eller pågående konflikt besluta om nedsättning av
konfliktersättning och införande av ersättningsfria dagar (karensdagar).
Representantskapet får vid befarad eller pågående konflikt besluta om extra uttaxering för
medlemsförbunden. Medlemsförbunden ska utan dröjsmål erlägga sådan beslutad extra uttaxering.
Ett enskilt förbund som vidtar en konfliktåtgärd enligt § 10 tredje stycket står själv för sina egna
kostnader, om inte representantskapet har beslutat om annat i enlighet med § 10 fjärde stycket.
Enskilt förbund står i sådana fall även för kostnader som annat/andra förbund inom
AkademikerAlliansen åsamkas av som en konsekvens av det enskilda förbundets konfliktåtgärd.
Samtliga beslut om finansiering av konfliktåtgärder av representantskapet enligt denna paragraf
kräver att minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet biträder beslutet.

12 §

Uteslutning

Representantskapet får besluta om uteslutning av förbund som
•
•
•

inte betalar sin medlemsavgift, eller
inte längre är medlem i Saco, eller
på annat sätt bryter mot dessa stadgar eller i övrigt motverkar
AkademikerAlliansens syften.

Förbund som föreslås bli uteslutet ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.
För att utesluta förbund ur AkademikerAlliansen krävs beslut vid ordinarie eller extra årsmöte samt
att minst två tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet biträder beslutet.

§ 13

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut vid ordinarie eller extra årsmöte samt att minst två
tredjedelar av hela antalet röster i representantskapet biträder beslutet.

§ 14

Upplösning

För upplösning av AkademikerAlliansen krävs att representantskapet fattar två likalydande beslut,
med minst sex månaders mellanrum. Minst ett av besluten ska fattas vid ordinarie eller extra
årsmöte. Båda besluten i representantskapet måste biträdas av minst två tredjedelar av hela antalet
röster.
***

