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VAD ÄR DET HÄR FÖR HANDBOK?
Den här broschyren är avsedd som en snabb introduktion till 
Umeå LS. Här framgår vad du som medlem kan förvänta dig 
av facket, och vad som förväntas av dig som medlem. Du får 
också tips på vidare läsning. På våra möten får du lära dig mer 
och bidra med dina egna erfarenheter.

Vi utgår från att du som läser denna broschyr är antingen 
redan medlem, eller åtminstone intresserad av att gå med. 
Den är ingalunda heltäckande men kommer att uppdateras 
fortlöpande.

Välkommen till en fri kämpande fackförening.

Första tryckningen, 200 exemplar.
Augusti 2012
Har du synpunkter på denna broschyr?  
Hör av dig till Umeå LS så kan vi göra den bättre.  
Den kommer att uppdateras fortlöpande.
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VAD ÄR UMEÅ LS?
Umeå lokala samorganisation (LS) är en syndikalistisk fack-
förening som utgår från att det är arbetarkollektivet som är 
basen för facklig kamp. Därför är alla arbetare (chefer undan-
taget), oavsett yrke, kön, härkomst, lön eller ålder välkomna 
i Umeå LS. Det är var du bor eller arbetar som avgör om du 
kan vara medlem i Umeå LS, inte vad du arbetar med. Även 
arbetslösa och studerande kan vara med i Umeå LS.

Vi syndikalister jobbar i alla branscher. Det som förenar oss 
är att vi vill skapa bättre arbetsplatser för alla. Vi sätter inte 
hoppet till fackliga ombudsmän, domstolar eller politiker. Vi 
organiserar oss för att förändra här och nu.

Det finns ett fyrtiotal andra lokala samorganisationer runt 
om i landet. Tillsammans med Umeå LS utgör de Sveriges 
Arbetares Centralorganisation, SAC. Men till skillnad från de 
dominerande fackförbunden så fattar centralorganisationen 
SAC aldrig beslut om konflikter och uppgörelser. Det är alltid 
berörda medlemmar som beslutar. 

1. SÅ FUNGERAR UMEÅ LS
FACKLIG KAMP PÅ GRÄSROTSNIVÅ
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Umeå LS expedition finns i Umeå. Av våra hundratalet 
medlemmar finns de flesta i Umeå, och resten utspridda över 
Västerbotten och Västernorrland. Styrelsen sammanträder 
en gång i månaden med två månaders sommaruppehåll, och 
medlemsmöten anordnas fyra till sex gånger per år.

VAD HÄNDER NÄR JAG BLIR MEDLEM?
Som nybliven medlem kallas du till ett välkomstmöte där du 
träffar aktiva syndikalister, introduceras till Umeå LS och får 
den fackliga handboken “Vi har rätt”. Om det finns en sektion 
på din arbetsplats, eller ett syndikat för din bransch, intro-
duceras du där. Denna första kontakt är nödvändig för att du 
ska kunna använda facket på jobbet och för att andra medlem-
mar ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Om du inte kan delta 
på välkomstmötet, läser du vårt informationsmaterial. Det 
finns på vår hemsida och expedition. Du förväntas veta något 
om den fackförening du har blivit medlem i, så skaffa även 
våra stadgar eller kolla upp dem på vår hemsida vid behov.

Alla medlemmar får lö-
pande information i Umeå 
LS medlemstidning Ume-
syndikalisten, som utkommer 
fyra gånger per år, och i 
SAC:s rikstäckande Syndi-
kalisten, som utkommer tio 
gånger per år. Information 
förmedlas också på olika 
e-postlistor.

Håller du koll på medlem-
sutskicken, så är du upp-

Sektioner motsvarar fack-
klubbar inom andra förbund 
och samlar alla syndikalister 
på en eller flera näraliggande 
arbetsplatser. Ett exempel är 
Universitetssektionen som om-
fattar Umeå universitet, SLU och 
anknytande arbetsplatser.

Ett syndikat samlar alla sektio-
ner (och medlemmar som ännu 
inte bildat sektioner) inom en 
bransch på orten.
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daterad om vår fackliga verksamhet. Du kommer att bli kallad 
till medlemsmöten, och bli inbjuden till kurser och andra 
arrangemang som anordnas av Umeå LS eller SAC.

För att komma i kontakt med Umeå LS mejlar du enklast till 
styrelsen på umea.ls@sac.se.

VAD INNEBÄR MEDLEMSKAPET?
Som medlem har du rätt att rösta och lägga fram egna förslag 
på våra direkt demokratiska medlemsmöten. Du kan ställa 
upp i val till olika kommittéer och styrelser, eller rösta på 
kamrater som du har förtroende för.
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I Umeå LS sker det fackliga arbetet ideellt. Vi har ingen 
anställd ombudsman, så kontrollen över ett fackligt ärende 
ligger i händerna på direkt berörda medlemmar. Det gör att du 
lär dig mycket som aktiv syndikalist, att ingen fackpamp kan 
gå över huvudet på oss, och att facket gör det som medlem-
marna vill.

Solidaritet är ett levande begrepp bland syndikalister, så fastän 
det inte finns någon ombudsman, har du alltid kunniga med-
lemmar att vända dig till. Du har sektioner, syndikat och LS i 
ryggen. Frågor kan resas på styrelse- eller medlemsmöten, på 
fackliga verkstäder och över internet. Om du är osäker på vart 
du ska vända dig kan du alltid mejla styrelsen eller titta förbi – 
alternativt ringa – kontoret under expeditionstid. Kontaktupp-
gifter finner du längst bak i detta häfte.

För att det ska vara verkningsfullt att bedriva facklig verksam-
het krävs det att man har en gemensam linje med sina arbets-
kamrater. Är du ensam mot dåliga chefsbeslut, nedskärningar 
eller lönefusk, är du svag. Har du arbetskamraterna med dig, 
är du stark. Därför bör du och dina arbetskamrater organ-
isera er. Finns där flera syndikalister på arbetsplatsen, kan ni 
bilda en sektion. Är du ensam syndikalist kan du ändå agera i 
gemenskap med dina kollegor.

Kurser, konferenser och studiecirklar anordnas lokalt och 
centralt. Utbildningarna ger trygghet, kompetens och redskap 
för organisering.

Du måste inte vara ett föreningsproffs för att vara aktiv i 
Umeå LS, och du behöver inte vara aktiv för att vara medlem. 
För de flesta medlemmar går engagemanget i vågor och det är 
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givetvis du som lägger ribban för din aktivitet.

VART GÅR MINA PENGAR?
Vår verksamhet bygger främst på ideellt engagemang, men det 
medför ändå kostnader. Din medlemsavgift hjälper inte bara 
till att hålla igång Umeå LS administrativt. Den bidrar också 
till stridsfonderna, som utgör basen för den ekonomiska styrka 
som ibland krävs för facklig kamp.

Det krävs pengar för att driva en fackförening: skrivarpapper, 
telefonabonnemang, mötesfika, frimärken, lokalhyra, tryckning 
av medlemstidningen och liknande. Årliga anslag utgår till 
sektionerna och syndikaten att disponeras av dess medlemmar. 
Men exakt hur de här pengarna ska fördelas och användas, ja 
det är upp till medlemmarna. Årsmötet fastslår en budget som 
ska både täcka de mest grundläggande omkostnaderna, men 
framförallt måste den se till att tillmötesgå medlemmarnas 
intressen.

Budgeten lämnar utrymme för oförutsedda avgifter, som att 
till exempel skänka solidaritetsstöd till kamrater i ekono-
misk knipa eller till att trycka flygblad och affischer inför en 
demonstration. Medlemmar kan alltid söka pengar för fackliga 
projekt via medlemsmötena.

Den största delen av din medlemsavgift går emellertid vidare 
till SAC, i första hand till stridsfonderna, agitation och 
administration. SAC har anställda funktionärer som sköter 
medlemsregistret och ekonomin, liksom ytterligare anställda 
som ansvarar för studier, medlemstidningen Syndikalisten och 
liknande. Det går också pengar till distriktet (i Umeå LS fall 
till Norrbottens och Västerbottens distrikt), som koordinerar 
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och samordnar gemensamma verksamheter för närbelägna LS 
och bistår vid startandet av nya LS.

Umeå LS är inte ett försäkringsbolag, utan ett redskap för 
facklig kamp. Om du behöver en hemförsäkring, måste du 
teckna den vid sidan av ditt fackliga medlemskap. Likaså om 
du vill vara medlem i en a-kassa. Den syndikalistiska a-kassan 
heter SAAK, men alla a-kassor är fristående från medlemskap 
i facket, så du kan vara med i vilken du vill.
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VAD ÄR SYNDIKALISM?
Syndikalismen är i första hand en rörelse, och i andra hand en 
ideologi. Syndikalismen bygger på idén om att kampen för ett 
klasslöst samhälle utkämpas på arbetsplatserna, mellan arbetare 
och arbetsköpare. Den syndikalistiska samhällsanalysen är i 
grunden socialistisk.

Syndikalismens mål är en långt-
gående demokratisering som 
avskaffar klassamhället. Det innebär 
i korthet: all makt åt personalen på 
arbetsplatserna, all makt åt folket i 
samhället i övrigt. Det förutsätter 
att produktionsmedlen ägs kollektivt 
och förvaltas av de arbetande. Det är 
vad vi kallar frihetlig socialism. Den 
fackliga demokrati vi praktiserar idag 
ger en fingervisning om hur hela 
samhället kan demokratiseras. Alla som vill tillhöra en stridbar 
fackförening, men inte skriver under på det långsiktiga målet, 
är välkomna om de respekterar att det är organisationens mål.

2. SÅ FUNGERAR SYNDIKALISMEN
DECENTRALISM & DEMOKRATI

Ordförklaring: Vanligtvis 
kallas parterna på 
arbetsmarknaden för 
”arbetsgivare” och 
”arbetstagare”. Men vi 
vet allihop att ”arbetsgi-
varen” inte ger arbete, 
utan köper arbete. 
”Arbetstagaren” tar inte 
arbete, utan arbetar.
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ALLMÄNNA PRINCIPER
Alla svenska fackförbund talar om demokrati, men nästan 
alla grundlägger toppstyre och extrem centralism genom 
sina stadgar. Syndikalismens ledstjärna är självförvaltningens 
princip: alla som berörs av ett beslut ska ha rätt att påverka 
det. Det förutsätter att fackföreningen styrs underifrån, genom 
basdemokrati, och att varje enhet är självbestämmande i egna 
angelägenheter, genom decentralism. Denna maktfördelning 
är fastslagen i våra stadgar och sammanfattas under begreppet 
federalism. 

Federalismen möjliggör en lokalt förankrad, rörlig och an-
passningsbar klasskamp. Arbetarkollektiv kan slå direkt mot 
arbetsgivarens svaga punkter, vid rätt tillfälle och i samordning 
med andra arbetarkollektiv, utan byråkratiska omvägar. Fed-
eralismen erbjuder också en praktisk skola i demokrati, med 
det långsiktiga målet att överta produktionen och samhällets 
förvaltning.

BASDEMOKRATI 
Vår basdemokrati är en kombination av direkt och representa-
tivt styre. På basnivå fattas direkt demokratiska beslut genom 
medlemsmöten eller omröstningar via röstsedlar. Till repre-
sentativ nivå utses förtroendevalda med främst administrativa 
funktioner. De genomför beslut, samordnar verksamheten 
och fattar vissa beslut enligt riktlinjer underifrån. Varje steg i 
det fackliga arbetet – att formulera krav, välja kampmetoder 
och ingå uppgörelser – avgörs alltid på basnivå, såvida inte en 
begränsad beslutsrätt uttryckligen har delegerats till förtro-
endevalda.
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DECENTRALISM
Vår decentralism är långtgående men inte fullständig. SAC:s 
lokala enheter bildar större federationer för samarbete och 
beslut i regional, rikstäckande och internationell skala. En fed-
eration respekterar de ingående enheternas självbestämmande, 
medan den enskilda enheten respekterar federationens samb-
estämmande i gemensamma angelägenheter. Ingen får agera 
i strid med gemensamma beslut, varken direkt demokratiska 
beslut eller förtroendevaldas beslut. Federalismen är alltså en 
syntes eller blandning mellan decentralism och centralism.

Den främsta förtjänsten med sammanslutning i federationer 
är att vi kan utbyta erfarenheter och agera gemensamt mot 
arbetsköparna och det politiska etablissemanget. Samarbetet 
kan ofta ske horisontellt mellan lokala enheter, d.v.s. utan att 
makt behöver delegeras vertikalt och utan att regionala eller 
rikstäckande beslut behöver fattas. 

SAC:S DUBBLA UPPBYGGNAD
SAC har en dubbel uppbyggnad, dels en branschvis struktur 
där de minsta enheterna är sektioner på arbetsplatserna, och 
dels en geografisk struktur där LS är grundenheten. Federal-
ismen genomsyrar båda strukturerna. Å ena sidan bildar de 
lokala sektionerna regionala federationer i form av syndikat, 
vilka i sin tur bildar rikstäckande branschfederationer. Å andra 
sidan utgör varje LS, som är fullt utbyggd, en federation av 
ortens alla syndikat. Flera näraliggande LS bildar regionala 
distrikt. Alla LS bildar den rikstäckande federationen SAC.

DEN LOKALA DEMOKRATIN
Sektioner är självbestämmande i egna angelägenheter. De 
håller egna möten och beslutar över sin verksamhet, exem-
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pelvis förhandlingar, fackliga krav och stridsåtgärder. Genom 
syndikat kan de samarbeta och ta beslut i gemensamma 
branschfrågor, exempelvis driva kampanjer för att värva med-
lemmar och bilda fler sektioner. Umeå LS möjliggör erfaren-
hetsutbyte och solidaritet över branschgränserna. LS är också 
en viktig plattform för dem som ännu inte bildat sektioner och 
syndikat.

Sektioner, syndikat och LS har i grunden samma demokratis-
ka struktur. Den avgörande makten är förlagd till ett flertal 
medlemsmöten per år. Årsmötet väger tyngst. Här klub-
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bas bl.a. övergripande verksamhetsplaner. Beslut tas genom 
absolut majoritet d.v.s. ett förslag vinner om det får mer än 
50 procent av de avgivna rösterna. Mötets ordförande ber då 
deltagarna säga JA till att bifalla förslaget eller därefter JA till 
att avslå det. Ordföranden bedömer om bifall eller avslag väger 
över. Om någon begär votering räknas istället alla individuella 
röster.

Medlemsmötena utser förtroendevalda till styrelser och olika 
kommittéer, vanligtvis på ett årsmöte fram till nästa årsmöte. 
Förtroendevalda kan även utses på vanliga medlemsmöten 
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och sitta en kortare tid. De förtroendevalda är ansvariga inför 
och kan omedelbart avsättas av medlemsmötena. De listas i 
medlemstidningen Umesyndikalisten. Även internet spelar en 
viktig roll för information och diskussion. 

DELTAGANDE OCH ANSVAR
För en syndikalistisk fackförening är det inte tillräckligt att 
medlemmarna har en formell rätt att delta i beslut och facklig 
kamp. Det måste finnas reella möjligheter att delta för att 
stadgarna ska vara meningsfulla.  Det förutsätter bland annat 
en kamratlig kultur, att medlemmarna lokalt förfogar över 
ekonomiska resurser, att organisationen är transparent och 
bedriver bildningsverksamhet för att utjämna kunskapsklyftor. 
Den enda egentliga garantin för en demokratisk och stridbar 
fackförening är att många medlemmar faktiskt deltar i beslut 
och tar ansvar för att genomföra dem.
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3. ATT VARA MEDLEM

OM DU BEHÖVER FACKLIGT STÖD
Behöver du och dina arbetskamrater försvara er mot försäm-
ringar? Vill ni driva igenom bättre löner och arbetsvillkor? Vill 
ni stötta arbetare på andra arbetsplatser? Oavsett om det är 
aktuellt att ta emot eller ge solidaritet så kan ni alltid göra det 
genom Umeå LS.

Innan du konfronterar cheferna i en fråga bör du höra dig 
för om fler kollegor vill driva frågan. Att hålla ihop och agera 
tillsammans, oavsett yrke eller facklig tillhörighet, är alltid 
rekommenderat. Vill ni att Umeå LS ska driva frågan bör ni 
först komma ihåg att vår fackförening aldrig driver ärenden 
ovanför huvudet på medlemmarna. Det innebär att inga ären-
den påbörjas, drivs eller avslutas utan de berördas medverkan. 
Ju aktivare medlemmar, desto framgångsrikare fackförening.

Men även ni som är mindre aktiva eller helt ”passiva” har 
givetvis facket i ryggen. En förutsättning är dock att ni lyfter 
ärendet i organisationen, sätter er in i frågan i mån av tid och 
energi, ger riktlinjer till dem som utses att driva frågan, samt 
att ni godkänner eller förkastar arbetsgivarens bud. Saknas 
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detta initiativ kan facket inte agera, inte ens för att förhandla 
upp era löner, försvara er mot uppsägningar eller dylikt.

För att lyfta ett ärende gör ni såhär:
I första hand tas frågan upp i sektionen på jobbet, i andra 
hand i syndikatet i branschen, i tredje hand vänder sig syndi-
katet till Umeå LS. 

Ni som ännu inte bildat sektioner eller syndikat är hjärtligt 
välkomna att resa era frågor direkt i Umeå LS. Det gör ni i 
första hand på våra fackliga verkstäder. Där utarbetas strategier 
och ansvariga utses för varje ärende. Om verkstaden inte lyckas 
utse tillräckligt många ansvariga sker det i andra hand på 
Umeå LS medlemsmöten. Ni kan även besöka de förtroende-

En fråga eller ett 
ärende uppstår på 
arbetsplatsen. Hör 

dig för om fler kolle-
gor vill hjälpa till med 

att driva frågan.

Ta upp frågan eller 
ärendet i sektionen 

på er arbetsplats.

Ta upp frågan eller ärendet i LS direkt, om det inte finns någon sektion eller något syndikat.

Ta upp frågan i LS om det inte finns något syndikat.
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valdas möten för begära uppbackning, alternativ kontakta dem 
via mejl, telefon eller post. I tredje hand efterfrågar Umeå LS 
stöd från andra LS i Norrbottens och Västerbottens distrikt. I 
sista hand inkallas SAC:s fackliga organisatörer.

Du och dina arbetskamrater bestämmer hur arbetsplatskam-
pen ska bedrivas, medan facket bidrar med solidariteten ni ber 
om. I kampen kan ni stödja er på namninsamlingar, kollektiv 
uppvaktning av chefer, strejker, blockader, lagar, kollektivavtal 
eller andra metoder ni finner lämpliga. Om inte sektioner och 
syndikat samordnar kampen kan ni be om sådana insatser via 
Umeå LS ovan nämnda forum.

Solidariska insatser från övriga medlemmar är mer än 

Om det inte finns 
någon sektion på din 
arbetsplats, eller om 
sektionen behöver 
hjälp med ärendet, 
vänd er till syndi-

katet.

I sista hand tas 
frågan eller ären-
det upp i Umeå 

LS, förslagsvis på 
facklig verkstad eller 

medlemsmöte.

Ta upp frågan eller ärendet i LS direkt, om det inte finns någon sektion eller något syndikat.

Ta upp frågan i LS om det inte finns något syndikat.
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välkomna. Fackliga strider kan stå och falla med stödet vi 
lyckas mobilisera. Stöd kan innefatta hjälp att organisera inne 
på arbetsplatsen, aktioner utifrån, juridisk rådgivning m.m. 
Dock får aldrig åtgärder vidtas utan att berörda medlemmar 
godkänt dem.

Om medlemmar är missnöjda med hur förtroendevalda driver 
ärenden, tas missnöjet upp i sektionen, syndikatet eller på 
Umeå LS beslutande möten. Mötena avgör den fortsatta up-
pbackningen i ärendet.

VILKET STÖD KAN VI FÅ?
Fackligt stöd kan innefatta hjälp att agitera, organisera och 
förhandla, sympatiaktioner, juridisk rådgivning m.m. Dock 
vidtas inga åtgärder utan att berörda medlemmar har godkänt 
dem. Medlemmar som går miste om lön p.g.a. exempelvis 
strejk eller lockout får ersättning ur Umeå LS stridsfond och 
den för SAC gemensamma stridsfonden. 

Vi syndikalister utgör ofta en minoritet, men tillsammans med 
övriga kollegor bildar vi en majoritet mot ledningen. Det finns 
en utbredd vanföreställning om att man blir starka av att vara 
många som representeras av ett stort förbund. Nej, vi är starka 
när vi är många kollegor som handlar kollektivt. Det förutsätter 
att vi odlar en gemenskap, analyserar arbetsplatsen och trycker 
på arbetsköparens svaga punkter. Umeå LS är en plattform för 
möten och utbildningar som främjar det engagemanget.

Att bygga en kollektiv styrka sker sällan över en natt. Du 
och arbetskamraterna måste kanske räkna med många försök 
och misstag. Men tillfredsställelsen i att lära sig det fackliga 
arbetet, att ha kul tillsammans på jobbet och stå upp för sin 
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Ensam är inte stark
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värdighet är stor. När ni är redo att sätta gränser mot arbetskö-
paren och flytta fram positionerna så är det värt allt gnetande 
flera gånger om. 

SÅ PRIORITERAS FACKLIGA ÄRENDEN
Umeå LS driver kollektiva ärenden framför individuella ären-
den. Med kollektiva ärenden menas stöd till att bilda sektioner 
eller ta förhandlingar och konflikter som berör grupper av 
anställda. I kollektiva ärenden ingår också satsningar som har 
potential att värva medlemmar, leda till nya sektioner och 
kollektiv kamp. 

Normalt ägnar vi alltså mindre tid och resurser åt individu-
ella ärenden. När Umeå LS driver resurskrävande kollektiva 
ärenden kan det tyvärr bli nödvändigt att neka enskilda 
önskemål om fackligt stöd. Vissa individuella ärenden får dock 
hög prioritet, exempelvis uppsägningar och rehabilitering. Det 
är LS medlemsmöte, styrelse eller andra förtroendevalda med 
mandat som prioriterar ärenden och beslutar vilka ärenden 
som inte ska drivas.

Syftet med denna prioritering är att bygga en facklig närvaro 
på allt fler arbetsplatser. Så utvecklar vi solidariteten och 
slagstyrkan. Stödet från Umeå LS kan aldrig mäta sig med 
upp backningen från sektioner som organiserar och växer.

DIN ARBETSSITUATION
Umeå LS har ingen möjlighet att hålla reda på medlemmarnas 
anställningar. Det är upp till dig att meddela förändringar i 
din arbetssituation, och det är viktigt att du gör det. Umeå LS 
behöver aktuell information för att exempelvis kunna vidta 
sympatiåtgärder för medlemmar som arbetar på arbetsplatser 
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som satts i strejk av andra fackförbund.

En del arbetsköpare har flera LS-medlemmar anställda utan 
att det finns någon aktiv sektion, till exempel Umeå kommun, 
och då är det viktigt att vid exempelvis löneöversyn snabbt 
kunna avgöra vilka medlemmar som berörs av eller utelämnats 
från ett bud.

Meddela alla förändringar i din arbetssituation så snart 
som möjligt. Ange sysselsättningsgrad, anställningsform, 
arbetsupp gifter och löneuppgifter. Ju fler uppgifter du lämnar, 
desto pålitligare blir Umeå LS medlemsregister.

DIN MEDLEMSAVGIFT
Din medlemsavgift bestäms av din bruttoinkomst på en 
skala av arton avgiftsklasser, från 360 kronor till 30 kronor i 
månaden. Inbetalningskort utgår till alla medlemmar en gång 
i kvartalet, men du måste sköta dina inbetalningar själv och 
se till så att du inte släpar efter med avgifterna och riskerar 
uteslutning. 

Du som använder internetbank för att betala medlemsav-
giften måste ange ditt namn eller personnummer och vilken 
avgiftsklass du betalar på meddelanderaden. Däremot behöver 
du inte ange vilken månad betalningen avser, det registreras 
automatiskt.

Om du har frågor runt din medlemsavgift, om du är orolig 
för att ligga efter eller om du misstänker att en avgift inte har 
registrerats i ordning, är det administratörerna du ska vända 
dig till. Kontaktuppgifter finns i medlemstidningen. Du kan 
också nå dem via styrelsen (umea.ls@sac.se).
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Din månadsinkomst (brutto) Klass Avgift

24 201 - AA5 360 

22 901 - 24 200 AA4 340 

21 601 - 22 900 AA3 320 

20 301 - 21 600 AA2 300 

19 001 - 20 300 AA1 280 

17 701 - 19 000 A5 260 

16 401 - 17 700 A4 240 

15 101 - 16 400 A3 220

13 801 - 15 100 A2 200

12 501 - 13 800 A1 180

11 201 - 12 500 B5 160

9901 - 11 200 B4 140

8601 - 9900 B3 120

7301 - 8600 B2 100

6001 - 7300 B1 80

4001 - 6000 C2 50

0 - 4000 C1 30

Studerande D1 30

AVGIFTSTABELL UMEÅ LS AV SAC

Betalas till plusgiro 58 34 12 - 2
Mottagare: Umeå lokala samorganisation
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UMEÅ LS PÅ INTERNET
SAC har en webbplats på www.sac.se. Här finns officiell 
information om SAC:s verksamhet, principer, organisation 
och historia. Härifrån kan du klicka dig vidare till Umeå LS 
egen avdelning (direktadress www.sac.se/LS/Umeå). Här finns 
ett kalendarium, där du kan läsa vad som är på gång i Umeå. 
Du kan gärna tipsa styrelsen om händelser som bör stå med i 
kalendariet.

E-POST OCH MEJLINGLISTOR
Alla Umeå LS medlemmar som har angivit en e-postadress 
finns med på ”Storlistan”. Styrelsen använder denna lista för 
att nå samtliga medlemmar med kallelser till medlemsmöten 
och annan allmän information. Därför är det viktigt att du 
meddelar styrelsen om du byter e-postadress.

Styrelsen har en egen lista, som man kan mejla till på adressen 
umea.ls@sac.se. Meddelanden som skickas dit når samtliga 
styrelsemedlemmar, och brukar vara det säkraste sättet att 
komma i kontakt med Umeå LS. Styrelsen kommunicerar 
internt via denna lista mellan styrelsemötena.

Universitetssektionen har en lista för de LS-medlemmar som 
har Umeå Universitet till arbetsplats. Dit anmäler du dig på 
univ.sektionen.umea@sac.se

Det finns en diskussionslista för Umeå LS medlemmar.. Här 
avhandlas pågående fackliga ärenden, ideologiska frågor och 
andra diskussioner. Kallelser och protokoll från styrelsemöten 
skickas ut på denna lista. Du anmäler dig genom att kontakta 
styrelsen på umea.ls@sac.se.
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Insidan är SAC:s intranät, som kräver inloggning med 
användarnamn och lösenord. Finessen med Insidan är att man 
kan publicera saker där som bör finnas tillgängliga för SAC-
medlemmar, men inte för vem som helst. Det kan röra sig om 
protokoll, kontaktuppgifter, kurs- och propagandamaterial och 
liknande.

Inloggningsuppgifter till Insidan skaffar du genom att följa 
länken ”Registrera ny användare” på SAC:s hemsida, www.
sac.se. Det är SAC:s webbkommitté centralt som ordnar dina 
uppgifter och därför kan det dröja ett tag innan allt är klart. 
Webbkommittén måste först kontrollera att du är medlem i LS. 
När du sedan loggar in dig på intranätet, via sac.se, ska du se 
länken ”Insidan”. Om länken inte finns där, är din användare 
inte klar ännu.

Om du är inloggad på Insidan kan du klicka på länken ”Interna 
sidor” i vänstermenyn på Umeå LS webbplats. Här finns bl. a. 
medlemstidningen Umesyndikalisten i digital version för ned-
laddning, samt mötesprotokoll, propagandamaterial, fotogra-
fier, lokala tilläggsstadgar m.m.
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1. HAR FACKET FÖRHANDLINGSRÄTT?
Ja. Umeå LS, våra sektioner och syndikat kan begära förhan-
dling på alla arbetsplatser där medlemmar är anställda. Enligt 
medbestämmandelagen (MBL) måste arbetsköparen komma 
till förhandling inom två veckor, om man inte har kommit 
överens om ett tidigare eller senare datum. Notera att det är 
facket som har förhandlingsrätt, inte enskilda medlemmar. 

2. HAR FACKET STRIDSRÄTT?
Ja. Umeå LS, våra sektioner och syndikat har rätt att vidta 
strejk, blockad och andra stridsåtgärder. Vår fackförening 
är nästan aldrig part i kollektivavtal. Det innebär att vi inte 
omfattas av fredsplikt, d.v.s. förbud mot stridsåtgärder. Enligt 
MBL följer fredsplikten automatiskt med kollektivavtal. De 
flesta andra fackförbund är ständigt bakbundna av freds-
plikten. Notera att det är våra organisationer som har rätt att 
iscensätta stridsåtgärder, inte enskilda medlemmar. Beslut tas 
på direkt demokratiska medlemsmöten genom att majoritet 
eller enhällighet uppnås.

4. VANLIGA FRÅGOR
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3. OMFATTAS SYNDIKALISTER AV KOLLEKTIVAVTAL 
SOM SLUTS AV ANDRA FACKFÖRENINGAR?
Ja, på gott och ont. Kollektivavtalen som gäller på din arbets-
plats ska tillämpas på de anställda oavsett vilket fack de är 
med i. Som syndikalist ska du alltså åtnjuta de rättigheter 
och förmåner som finns i avtalen. Tyvärr finns det många 
fackliga eftergifter i avtalen. Dessa drabbar alla anställda, även 
syndikalister. Kollektivavtalen hindrar inte att du och dina 
kollegor bildar en sektion och driver igenom bättre villkor än 
vad avtalen kräver.

4. OMFATTAS SYNDIKALISTER AV ARBETSMARKNADS-
FÖRSÄKRINGAR?
Alla försäkringar som är knutna till kollektivavtalen gäller 
även syndikalister, exempelvis arbetsskadeförsäkringar. I övrigt 
är du skyddad av de skattefinansierade socialförsäkringarna.
Vill du ha ytterligare försäkringar så tecknar du dem privat. 
Din medlemsavgift omfattar inga försäkringar.

5. KAN SYNDIKALISTER BLI SKYDDSOMBUD?
Ja. Många syndikalister är skyddsombud. Enligt arbetsmiljö-
lagen (AML) är det formellt fackföreningarna med kollek-
tivavtal som utser skyddsombud. Om det inte sker utses 
ombud direkt av de anställda. I AML finns inga krav på att 
skyddsombud ska vara medlemmar i avtalsbärande fack-
föreningar. Skyddsombud ska vara intresserade av arbetsmiljö-
frågor och ha kollegornas förtroende. Har du kollegornas för-
troende är det rekommenderat att bli skyddsombud. Då kan 
du exempelvis lägga så kallat “skyddsstopp” mot farligt arbete. 
Du har rätt till ledighet för arbetsmiljöutbildningar. Om ett 
fack med kollektivavtal inte vill godkänna dig kan det kontras 
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med att dina kollegor gör namnunderskrifter som lämnas till 
de fackliga representanterna. 

6. FÅR MAN VARA MEDLEM I LS OAVSETT VAR MAN 
ARBETAR?
Ja. Som anställd skyddas du av föreningsrätten. Det innebär 
bl.a. att arbetsköparen inte får hindra dig från att gå med i en 
fackförening eller arbeta fackligt. Du kan inte heller tvingas 
till medlemskap i kollektivavtalsbärande fackförening där du 
jobbar, även om det finns fackföreningar som tror sig ha mo-
nopol på vissa arbetsplatser. Om du däremot har ett chefsjobb 
eller annan befattning som kan göra dig till motpart till dina 
kamrater i LS, tillåter inte LS stadgar medlemskap.

7. HUR BILDAR MAN EN SEKTION?
Det räcker med att vara tre syndikalister på en arbetsplats för 
att hålla ett konstituerande möte, anta stadgar och bilda en 
styrelse. På våra fackliga kurser och studiecirklar får du lära 
dig att värva kollegor och bilda sektion. När ni har bildat en 
sektion har ni den bästa grunden för att använda förhandling-
srätten, stridsrätten, hävda era rättigheter enligt kollektivavtal 
och lagar, arbeta som skyddsombud, stå emot kränkningar och 
i övrigt skapa en bättre arbetsplats för alla.

8. MÅSTE MEDLEMMARNA LÖSA ALLA FACKLIGA 
PROBLEM SJÄLVA?
Vi löser problem tillsammans, inte individuellt. Kollegor 
stöttar varandra i sektionen. Flera sektioner samarbetar i 
syndikat. Genom LS kan alla medlemmar på orten ge varan-
dra draghjälp. Flera LS stöttar varandra i distrikt. Alla LS 
samverkar genom SAC med stöd av centrala förtroendevalda.
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9. MÅSTE MAN VARA AKTIV SOM MEDLEM?
Du och dina kollegor måste ta initiativet för att sektionen, 
syndikatet eller Umeå LS ska driva era intressen. Inga fackliga 
ärenden påbörjas, drivs eller avslutas utan berörda 
medlemmars medverkan. Enda gången 
det finns en absolut skyldighet att 
medverka är vid fackliga konflikter 
på din arbetsplats. Strejk- 
eller blockadbryteri 
är givetvis uteslutet. 
I vår fackförening 
är alla medlemmar 
viktiga, det är alltid 
stärkande för drivande 
medlemmar att de har 
ett “passivt” stöd av 
betydligt fler.
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Har du frågor, funderingar, förslag? Tveka inte att höra av 
dig till Umeå LS. Vill du söka svar på egen hand? Det finns 
otaliga webbsajter, tidningar och böcker att läsa. Här följer ett 
litet urval.

KONTAKTUPPGIFTER
Umeå LS av SAC
Fabriksgatan 1
903 31 Umeå
Telefon: 090 – 77 21 00
Expeditionstid: tisdagar 18.00 – 19.00

E-POSTADRESSER
Studieansvarig: studier.umea.ls@sac.se
Umeå LS styrelse: umea.ls@sac.se
Umesyndikalisten: umesyndikalisten@sac.se
Universitetssektionen: univ.sektionen.umea@sac.se

WEBBPLATSER
Universitetssektionens hemsida:
www.sac.se/Sektioner/Umeå-universitet

Umeå LS:
www.sac.se/LS/Umeå

5. RESURSER
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SAC:
www.sac.se

Syndikalistiska ungdomsförbundet i Umeå:
sufumea.wordpress.com

Syndikalistiskt diskussionsforum:
www.syndikalistisktforum.se

BÖCKER
Vi har rätt 2.0: Facklig handbok, Lena Barrow & Jona Elings.
Här talar syndikalisterna, Britta Gröndahl (red.).
Hopsnackat: folkrörelse på arbetsplatsen, del 1, Frances Tuulos-
korpi (red.).
Syndikalismen: en grundbok, Sven Lagerström.
Revo! Tankar om den frihetliga socialismen och revolutionen, 
Arwid Lund & Rikard Warlenius. 

TIDSKRIFTER 
OCH TIDNINGAR
Tidningen Arbetaren
Direkt aktion
Arbetet
Dagens arbete
Kommunalarbetaren



Umeå LS av SAC
Fabriksgatan 1
903 31 Umeå

090 – 77 21 00
umea.ls@sac.se

HUR BLIR JAG MEDLEM I UMEÅ LS?

Du kan beställa hem ett informationspaket från Umeå LS. 
Där ingår bland annat en blankett för inträdesansökan och 
SAC:s principförklaring. Du kan också hitta blanketter för 
inträdesansökan och länk till SAC:s principförklaring från 
Umeå LS webbplats.

Du som redan är med i en annan fackförening måste först 
kontakta ditt nuvarande fack och meddela dem att du vill 
gå ur. En del fack tillämpar uppsägningstid för medlem-
skapet, som kan variera mellan en till sex månader.

Fyll i inträdesansökan och skicka den till Umeå LS expedi-
tion. Därefter betalar du en första medlemsavgift enligt 
avgiftstabellen (finns i denna broschyr och på Umeå LS 
webbplats). Så snart din avgiftsinbetalning blivit bekräftad, 
registreras du som medlem.



Syndikalismen bygger  

på självorganisering.

Självorganisering är alternativet  

till två illusioner:  

att ensam är stark  

och att fackrepresentanter  

kan rädda arbetarkollektivet.  

Därför ska du inte fråga  

vad facket kan göra för dig,  

utan vad du och dina kollegor  

kan göra med stöd av facket.

Den här handboken hjälper er  

att hitta svaren på er arbetsplats.


