
Motionens nummer 2 

Motion till SULF:s kongress 2021 

Att leva som man lär – om de interna 
demokratiska processerna  
Omorganisationen av SULF:s kansli 2019 resulterade i uppsägning av lokala 
ombudsmän i bland annat Uppsala och Linköping, vilket fick stora konsekvenser för 
såväl medlemmar som lokala styrelser på berörda lärosäten. De lokala SULF-
föreningarna fick vetskap om den planerade omorganisationen av kansliet mycket sent i 
processen genom sina egna ombudsmän och förbundsstyrelsen fick kännedom om 
beslutet först via upprörda medlemmar. Beslutsprocessen som föregick 
omorganisationen uppvisar därmed tydliga brister vad beträffar medlemmarnas och 
arbetstagarnas delaktighet. Oavsett vilken motivering som låg bakom omorganisationen 
anser vi att kommunikation, transparens, dialog och medbestämmande måste utgöra 
ett nödvändigt och naturligt inslag i beslutsprocesser inom arbetstagarorganisationer 
vars främsta syfte bland annat är att säkerställa att vår motpart arbetsgivaren lever upp 
till våra krav i dessa avseenden. Det är med andra ord inte omorganisationen i sig vi är 
kritiska till, utan den icke-demokratiska process som ledde fram till den. 

Vår inställning är att SULF:s trovärdighet i allmänhetens och medlemmarnas ögon helt 
står och faller med att SULF i varje enskild situation agerar med utgångspunkt från sina 
egna värderingar och målsättningar i det dagliga arbetet inom den egna organisationen. 
Alla beslutsprocesser inom organisationen måste således genomsyras av transparens 
och delaktighet samt demokratisk förankring och fackligt inflytande. 

Notera att den andra att-satsen nedan inte har någon inverkan på den 
stadgeproposition som förbundsstyrelsen lämnar in till kongressen. 

SULF/Linköping och SULF/Uppsala hemställer åt 
kongressen: 
• att kongressen ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att säkerställa att SULF:s

interna beslutsprocesser lever upp till de krav vi ställer på vår motpart
arbetsgivaren.

• att efter andra stycket i § 1 av SULF:s stadgar lägga till följande mening:
Förbundets interna verksamhet skall organiseras i överensstämmelse med
förbundets värderingar.
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