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För er som vill
bilda en sektion

SAC-sektionen Willys Gävle:

”Det tycks ha uppstått en del rykten och oklarhe-
ter runt vår nybildade fackföreningssektion på Willys. 
Vi vill därför reda ut begreppen i det här informa-
tionsbladet.
 Vår sektion är en fackförening, det man i svenska 
arbetsmarknadslagar benämner ”arbetstagarorga-
nisation” (jmf MBL §6). Vår uppgift är att tillvarata 
arbetstagarnas intressen gentemot arbetsgivaren. Vi 
anser inte att det kan kallas att ”bråka på jobbet” 
utan det handlar om att se till att våra rättigheter som 
arbetstagare och som människor inte kränks på vår 
arbetsplats, att vår arbetsmiljö inte gör oss sjuka, att 
vår arbetsinsats och våra arbetstider är rimliga i för-
hållande till den lön som utbetalas.
 SAC-sektionen på Willys i Gävle har förhandlings-
rätt gentemot företaget för samtliga sektionens med-
lemmar. Det regleras i MBL §10 och kan inte avtalas 
bort i kollektivavtal mellan företaget och annan fack-
förening. Sektionen har en obestridlig, lagreglerad 
förhandlingsrätt för alla medlemmar som är eller har 
varit anställda i företaget.
 Likaså har företaget skyldighet att på eget initiativ 
kontakta vår sektion innan man för våra medlemmar 
avslutar visstidsanställningar som varat mer än ett år, 
innan man avslutar en provanställning, innan man 
säger upp en medlem på grund av personliga skäl och 
även i andra frågor som särskilt rör sektionens med-
lemmar. Lagparagrafer som reglerar detta är t ex MBL 
§13 och LAS §§ 30, 30a, 31.
 Oavsett vilken fackförening du väljer att vara med 
i (och t o m om man väljer att stå utanför den fackliga 
solidariteten) omfattas samtliga anställda i ett företag, 
med kollektivavtal, av de arbetsmarknadsförsäkringar 
som företaget tecknar. Du behöver alltså inte oroa dig 
för din trygghet på arbetsplatsen när du väljer fack-
förening.”Flygblad från den nybildade sektionen på mataffären Willys 
i Gävle. Sektionen delade ut fl ygbladet efter att såväl chefen 
som en fackföreningsordförande på arbetsplatsen ifrågasatt 
sektionen och trakasserat några av sektionens medlemmar.
MBL = Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
LAS = Lagen (1982:80) om anställningsskydd

I den här foldern får du veta hur det går till att 
starta en driftsektion. Andra benämningar på drift-
sektion är sektion, syndikalistsektion, SAC-sektion 
och arbetsplatssektion. En sektion organiserar alla 
LS-medlemmar på arbetsplatsen. Grunden är ert 
gemensamma intresse gentemot arbetsköparen.
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En sektion organiserar alla medlemmar i LS av SAC på 
arbetsplatsen. Grunden är ert gemensamma intresse 
gentemot arbetsköparen. I sektionen har ni möjlighet 
att driva fackliga frågor och stötta varandra. 
 I sektionen ska besluten fattas demokratiskt. Även 
i tider när ni har låg aktivitet är det bra att ha regel-
bundna träffar för att stämma av om det hänt något 
och se hur alla mår. 
 Att turas om med olika sysslor, som att rapportera 
till LS eller vara den som förhandlar, gör att ni orkar 
med bättre. Att dela på bördan gör också att ni undvi-
ker maktkoncentration eller att ansvaret för sektionen 
bärs upp av en enda person.
 Sektion kallas också driftsektion eller arbetsplats-
sektion. Driftsektion beskriver att syftet med en sek-
tion är att ta över driften av företaget. En sektion 
ingår i ett syndikat. Syndikaten samlar alla enskilda 
LS-medlemmar och sektioner inom en och samma 
bransch. Finns inget syndikat för er bransch på orten 
så har ni kontakt med er LS (den lokala samorganisa-
tion).

Hur går det till?

Är ni minst två LS-medlemmar på arbetsplatsen så 
kan ni bilda en sektion.

Samla de som är anslutna till LS av SAC på ar-
betsplatsen. Om ni arbetar på ett stort företag eller 
organisation kan ni höra med LS om det fi nns fl er 
anställda i samma förvaltning, förening eller kon-
cern som är LS-medlemmar.
Bestäm mötestid och meddela de som får komma 
om tid och plats.
På mötet: bestäm ramarna för sektionen. Välj sty-
relse och/eller en sammankallande person. Dela 
på uppgifterna och besluta hur länge var och en 
är ansvarig, till exempel fram till sektionens års-
möte.
Meddela resten av organisationen om er existens.
Informera kollegor som kan tänkas vilja vara med, 
kanske är de inte med i facket eller vill byta fack-
förening.
Kör igång.
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Vilka ska vara med?

Ni bestämmer själva hur ni vill defi niera arbetsplat-
sen och därmed vilka som ska vara med i sektionen. 
Kanske kommer sektionen att spänna över fl era av-
delningar eller över två företag som tillhör samma 
koncern.
 Finns det LS-medlemmar som har personalansvar 
eller arbetsledande funktioner? Vad tycker ni andra 
om deras fackliga engagemang? Diskutera frågan på 
arbetsplatsen och ta stöd av LS eller syndikat. Erfa-
renheter visar att det kan bli problem om chefer med 
personalansvar är med i sektionen.

Första mötet: Att bilda en sektion

Skriv ett protokoll på första mötet. Om ni vill så kan 
ni ta hjälp av någon från LS eller syndikatet. Sektio-
nen behöver inte ha stadgar, men ni måste bestämma 
namn på sektionen (ex. Sektionen på Willys i Gävle) 
vilka som får vara med (ex. ”alla medlemmar i LS av 
SAC på arbetsplatsen förutom personalchefen”), vilket 
syndikat ni tillhör (ex. Sektionen ingår i Syndikatet 
för Handel och Service) och vem i sektionen som är 
kontaktperson. Ni kan få stöd och exempel på stad-
gar och hur ni skriver mötesprotokoll hos andra sek-
tioner, syndikat eller i studiematerial från Arbetarnas 
Bildningsförbund (ABF). Även SAC Studier kan vara 
behjälpligt.

Bra saker med en sektion

Infl ytande på arbetet genom facklig aktivitet
Demokratiska beslut kan fattas av dem som berörs 
Rätt att förhandla om allt sektionen vill och som 
har med arbetet att göra (§10 Medbestämmande-
lagen)
Rätt att genomföra stridsåtgärder som strejk och 
blockad av vissa arbetsuppgifter
Möjlighet att samarbeta fackligt med andra arbets-
platser och andra fackföreningar på jobbet
Ett sätt att fl ytta fram positionerna för alla arbe-
tare på jobbet

Födda: En ny sektion

”Sektion Myran bildades tisdagen den 5 maj. Sektion 
organiserar fem arbetare på Fritidsklubben Myran. Vi 
har e-postadress...och telefonnummer.....” 
 Meddela resten av organisationen att ni fi nns. 
Skriv ett referat eller ring ett samtal. Kontakta syn-
dikat, LS och SAC:s industrisekretariat. Hör av er till 
LS:s tidning och till Syndikalisten. Om ni bedömer 
det som taktiskt kan ni skicka ett brev till dem ni 
förhandlar mot och redogöra för vilka anställda som 
ingår i sektionen.

Tips

Skaffa en e-postlista
Ha en pärm för mötesprotokoll, avtal och andra 
papper
Planera inte att genomföra allting första veckan, 
gör en årsplan
Håll ihop – var rädda om varandra
Turas om att vara kontaktperson och att gå på 
olika möten
Ha kontakt med andra: gå på kurser, möten och 
fester

Utbilda sektionen

Diskutera vad ni behöver lära er och anmäl er till 
fackliga studier hos LS eller syndikat. I Syndikalisten 
och på SAC:s hemsida kan ni läsa om vilken studie-
verksamhet som är på gång (www.sac.se/kal). Ni kan 
arrangera en egen studiecirkel på jobbet. Ta hjälp av 
SAC Studier och ABF lokalt (www.abf.se).
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