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1§ Ändamål
Saco-S är en förhandlingsorganisation för förbund anslutna till Sveriges Akademikers Central
organisation, Saco, som har medlemmar med anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal
med staten (statliga anställningsvillkor).
Saco-S har till uppgift att utifrån en gemensam värdegrund verka för goda anställningsvillkor
och anställningsförhållanden för de anslutna förbundens medlemmar.
Saco-S fackliga politik och arbetssätt ska präglas av viljan att bidra till den statliga verksam
hetens resultat och utveckling genom samverkan och dialog.
Saco-S verkar för en statlig personalpolitik som synliggör och tillvaratar medlemmarnas
kompetens, personliga egenskaper och intresse av yrkesmässig utveckling och som samman
för dessa med verksamheternas uppdrag och mål.

2§ Medlemskap
Förbund med medlemmar som har statliga anställningsvillkor har rätt att vara anslutet till
Saco-S med dessa medlemmar.
Förbund ansluts till och träder ur Saco-S i anslutning till representantskapets ordinarie års
möte med verkan från och med mötet. Anmälan om anslutning eller utträde ska vara styrelsen
tillhanda senast den 31 december.
Representantskapet får ställa upp särskilda villkor om konfliktmedel och garantiförbindelser
för anslutning av ett förbund.

3§ Allmänna skyldigheter
Förbund ska vara lojalt mot Saco-S, följa dessa stadgar samt respektera Saco-S beslut och
ingångna avtal.
Förbund ska årligen betala den avgift till Saco-S som årsmötet beslutat.
Uppkommer kostnader till följd av ingångna avtal eller annat beslut av representantskapet
eller styrelsen ska dessa fördelas och betalas i relation till förbundens medlemsantal.

4§ Organisation
Saco-S företräder på central nivå de anslutna förbunden och deras medlemmar, enligt
förbundens och Saco-S stadgar.
På lokal nivå får medlemmarna bilda gemensamma arbetstagarorganisationer, Saco-Sföreningar, som är öppna för alla medlemmar i förbunden.
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Enligt Saco-S beslut ansvarar förbunden såsom kontaktförbund för verksamheten inom
olika områden på lokal nivå.

5§ Representantskap
Representantskapet är Saco-S högsta beslutande organ och består av representanter utsedda
av medlemsförbunden.

Sammanträden
Representantskapet sammanträder efter kallelse utsänd av styrelsen och ställd till de anslutna
förbunden. Kallelse ska också utsändas då revisorerna eller förbund som representerar minst
1/4 av de anslutna förbundens sammanlagda antal medlemmar begär det. I kallelsen ska anges
vilka ärenden som ska behandlas.
Representantskapet sammanträder till årsmöte i mars eller april varje år. Extra årsmöte kan
också hållas om styrelsen eller förbund som representerar minst 1/4 av de anslutna förbundens
sammanlagda antal medlemmar begär det. Kallelse till årsmötet utsändes av styrelsen senast
30 dagar före årsmötet. Handlingar utsändes senast en vecka före årsmötet.
Protokoll ska föras vid sammanträde och justeras av ordföranden och två vid sammanträdet
utsedda protokolljusterare.

Rösträtt
Förbunden har rösträtt i förhållande till sitt medlemstal och har därvid en röst för varje
påbörjat antal medlemmar som motsvarar 0,25 % av förbundens sammanlagda medlemstal.
Underlaget för rösträtten bestäms genom avstämning under hösten året före verksamhets
året av medlemsregistrens uppgifter om yrkesverksamma medlemmar mot arbetsgivarnas
uppgifter om anställda.
Representantskapet kan besluta om annan tidpunkt. Beslutet ska biträdas av minst hälften
av hela antalet röster och av minst sex förbund.
Dock gäller för medlemmar som
– tillhör mer än ett förbund att underlaget för dessa delas mellan förbunden,
– är anställda som reservofficerare i försvarsmakten att underlaget för dessa, för förbund som
organiserar medlemmarna i denna egenskap, utgör en 25-del av det verkliga medlemstalet.

Omröstning
Omröstning i representantskapet är öppen, dock att val förrättas genom sluten omröstning
om någon representant begär det. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder,
utom vid val, då lotten skiljer.
Röstsedel vid sluten omröstning ska, för att utgöra en giltig röst, uppta det antal namn som
det finns funktioner att välja.
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Årsmöte
Följande ärenden ska förekomma:
– Justering av röstlängd.
– Beslut om mötet är på behörigt sätt utlyst.
– Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare samt två justeringsmän som
tillika är rösträknare.
– Fastställande av föredragningslista.
– Styrelsens verksamhetsberättelse.
– Styrelsens ekonomiska förvaltning.
– Revisionsberättelse.
– Frågor om ansvarsfrihet.
– Fastställande av verksamhetsplan och budget.
– Fastställande av medlemsavgift.
– Belopp och beräkningsgrund för garantiförbindelser.
– Propositioner.
– Motioner.
– Val av ordförande och vice ordförande för representantskapet.
– Val av ordförande och två vice ordföranden i styrelsen.
– Anmälningar av förbunden utsedda ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa.
– Val av revisorer och suppleanter för dessa.
– Val av valberedning.
– Övriga frågor som tagits upp i kallelsen.
Motioner till årsmötet får lämnas av medlemsförbunden. Motioner ska för att kunna behandlas
på årsmötet vara lämnade senast den 31 januari.

Förbundens representanter
Medlemsförbunden företräds i representantskapet enligt följande:
Förbund med 1–9 röster
1 representant
Förbund med 10–19 röster
2 representanter
Förbund med 20–39 röster
3 representanter
Förbund med 40–69 röster
4 representanter
Förbund med 70–109 röster
5 representanter
Förbund med 110– röster
6 representanter
För representanterna ska det finnas suppleanter.
Förbunden ska anmäla utsedda representanter och suppleanter till Saco-S.

Representantskapets ordförande
Ordförande och vice ordförande för representantskapet väljs vid årsmötet för en tid av två år.
Ordföranden väljs på årsmöte udda år och vide ordföranden jämna år.

Fyllnadsval
Avgår ordförande eller vice ordförande i representantskapet eller ledamot, ordförande eller
vice ordförande i styrelsen ska representantskapet förrätta fyllnadsval intill utgången av
gällande mandatperiod.
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6§ Styrelse
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, handhar Saco-S löpande verksamhet i enlighet med
organisationens stadgar och med stöd av representantskapets anvisningar.

Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, två vice ordföranden och övriga ledamöter. För varje ledamot
ska finnas en suppleant.
Styrelsens ordförande och vice ordföranden väljs av representantskapet vid årsmötet för en
tid av två år. Ordföranden väljs på årsmöte jämna år och de vice ordförandena udda år.
Övriga ledamöter och suppleanter för dessa utses av förbunden enligt följande:
a. Vart och ett av de till antalet nio största förbunden utser en ledamot och en suppleant.
b. Övriga förbund utser gemensamt två ledamöter och två suppleanter.
c. Det förbund varifrån ordföranden i styrelsen kommer har rätt att utse ytterligare en
ledamot och en suppleant.
Vid beräkning av förbundens storlek ska 5 § femte–åttonde stycket tillämpas.
Förbunden ska anmäla utsedda ledamöter och suppleanter vid årsmötet. Ledamot som
förbund utser som ersättare för en avgången ledamot ska anmälas till representantskapet.

Styrelsens arbete
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Omröstningen i styrelsen sker öppet varvid varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal gäller
den mening som ordföranden biträder.
Vid styrelsemöten ska föras protokoll som justeras av ordföranden jämte en vid sammanträdet
utsedd protokolljusterare.

7§ Valberedning
För beredning av val av ordförande och vice ordförande i representantskapet, ordförande och
de två vice ordförandena i styrelsen samt revisorer och suppleanter för dessa ska det finnas en
valberedning bestående av fem ledamöter, varav en sammankallande.
Ledamöter och sammankallande utses av representantskapet vid årsmötet. Om ledamot avgår
under mandatperioden ska representantskapet förrätta fyllnadsval.

8§ Revisorer
För granskning av Saco-S räkenskaper ska finnas två revisorer. För varje revisor ska finnas en
personlig suppleant.
Revisorer och suppleanter väljs vid årsmötet för räkenskapsår.
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Revisorerna ska varje år före årsmötet avge revisionsberättelse för senast avslutat räkenskapsår
till representantskapet och till förbunden.

9§ Lokal verksamhet
De lokala Saco-S-föreningarna ska vara gemensamma för alla medlemmar i Saco-S förbund och
behandla alla medlemmar lika oberoende av deras förbundstillhörighet, anställning, funktion
eller befattning.
Saco-S beslutar om normalstadgar och anvisningar för föreningarna.
Inom sina verksamhetsområden bevakar och tillvaratar kontaktförbunden samtliga medlemmar i
medlemsförbundens intressen och företräder Saco-S i den utsträckning som Saco-S beslutar om.

10§ Förhandlingsverksamhet
Saco-S företräder de anslutna förbunden i förhandlingar med de statliga arbetsgivarna och
träffar avtal enligt det statliga huvudavtalet.
Beslut om att träffa avtal enligt 2 kap i det statliga huvudavtalet fattas av Saco-S representantskap.
För sådant beslut fordras minst hälften av antalet avgivna röster. Dessutom krävs att minst sex
förbund biträder förslaget.
Kontaktförbund och Saco-S-föreningar kan träffa avtal i den utsträckning som Saco-S beslutar om.

11§ Konfliktåtgärder
Konfliktbeslut
Förbunden ska delta i facklig konflikt som beslutas av Saco-S.
Representantskapet beslutar om för de anslutna förbunden gemensamma konfliktåtgärder.
För sådant beslut i representantskapet fordras minst hälften av antalet avgivna röster.
Dessutom krävs att minst sex förbund biträder förslaget.
Konfliktåtgärd som vidtas och finansieras av enskilt förbund kräver godkännande av Saco-S.
Representantskap får besluta om garantifinansierad förbundskonflikt och i vilken utsträckning
förbund som begärt och fått tillstånd till sådan konflikt äger disponera det garantibelopp som
förbundet ställt till Saco-S. Representantskapet kan besluta att upphöja garanti- och egen
finansierad förbundskonflikt till förbundskonflikt finansierad av Saco-S.

Konfliktkostnader
Förbunds stadgar ska medge förbundet att utan dröjsmål besluta om generell extra uttaxering
för konfliktkostnader samt, vid beslut om nedsättning av konfliktersättning, vidta mot sådan
nedsättning svarande extra uttaxering från medlemmar som inte berörs av konflikten.
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Representantskapet får besluta att upp till 1 procent av garantifonden får tas i anspråk
för bestridande av extraordinära kostnader som kan uppstå inför och i samband med
utbruten konflikt.
Representantskapet får vid befarad eller pågående konflikt besluta om införande av ett
antal ersättningsfria konfliktdagar (karensdagar) samt om nedsättning av konfliktersättning
och åliggande för de anslutna förbunden att vidta däremot svarande extra uttaxering från
medlemmar vilka inte berörs av konflikten. På begäran av förbund kan representantskapet
medge att motsvarande belopp på annat sätt ställs till förfogande för konfliktkostnader.
Förbundens garantiförbindelsebelopp höjs i motsvarande mån.
Beslut om nedsättning av konfliktersättning eller om ersättningsfria konfliktdagar får fattas
vid befarad omfattande konflikt eller om andra synnerliga skäl föreligger. Sådant beslut bör
föranleda beslut om motsvarande uttaxering från medlemmar som inte omfattas av konflikten.
För beslut om extra uttaxering krävs minst hälften av antalet röster. Dessutom krävs att minst
sex förbund biträder förslaget.

12§ Garantiförbindelser
Förbund ska senast den 1 maj varje år avge garantiförbindelse, som utan villkor ålägger
förbundet att vid konflikt till Saco-S 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 konflikt
ändamål och däremot svarande höjning av förbundets garantiförbindelse till Saco-S.
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 ur Saco-S är därefter inte bundet av sin garantiförbindelse.

13§ Verksamhets- och räkenskapsår
Saco-S verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

14§ Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av representantskapet genom endera
– likalydande beslut vid två tillfällen med minst två veckors mellanrum varav ett tillfälle
ska vara årsmöte, där beslutet biträdas av minst hälften av hela antalet röster, eller
– beslut vid årsmöte där minst 2/3 av hela antalet röster biträder beslutet.
För giltighet krävs i båda fallen att minst sex förbund biträder förslaget.
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Detta är Saco-S
Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker.
Vi driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart.
Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner,
allmännaanställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.
Saco-S består av 22 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare
86 500 akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S
förhandlingsverksamhet.
Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla
statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman
och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig
som medlem.
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Besök oss på www.saco-s.se.
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