Dagordningens punkt 7
Behandling av verksamhet
Granskningskommitténs rapport
Inledning
Granskningskommittén för Industrifacket Metall, utsedd av förbundets tredje ordinarie
kongress, avger härmed sin rapport till förbundets fjärde ordinarie kongress.
Granskningskommitténs uppdrag
Granskningskommitténs uppdrag framgår av stadgarna § 14 mom. 9 och består i att
granska förbundsstyrelsens verksamhet under den gångna kongressperioden utifrån protokoll, verksamhetsberättelser och andra dokument som granskningskommittén tagit del av
samt kongressombudens och avdelningarnas insända yttranden efter granskningskommitténs förfrågan. På kongressen ska granskningskommittén föredra sin granskning av förbundsstyrelsens förvaltning av verksamheten samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den
gångna kongressperioden.
Granskningskommitténs sammansättning
Ordförande
Kent Bursjöö
Sekreterare
Jan Eriksson
Ledamöter
Kent Eriksson
Jonas Larsson
Joachim Norelius
Jimmy Faltin
Ersättare
Joakim Samuelsson
Revisorer
Bo Karlsson
Christin Sjöroos
Peter Krantz

30 Bohuslän-Dal
Förbundskontoret
5 Höga Kusten
26 Östergötland
10 Dalarna
3 Norra Västerbotten
40 Västbo-Östbo
3 Norra Västerbotten
15 Stockholms län
36 Göteborg

Följande ledamöter och ersättare valdes till granskningskommittén på kongressen 2014
och har på grund av nya arbeten eller pension lämnat sina uppdrag:
Morgan Fagerström (t.o.m. 30 april 2015)
Camilla Stridh (t.o.m. 31 mars 2016)
Niklas Johansson (t.o.m. 30 april 2015)

44 Halland
38 Östra Småland
15 Stockholms län

Granskningskommitténs arbetssätt
Granskningskommittén har haft åtta sammanträden omfattande en till två dagar. Arbetet
har utförts genom granskning av förbundsstyrelsens verksamhet och beslut om:
–
–
–

Förbundets verksamhet 2014, 2015 och 2016.
Industrifacket Metalls tredje ordinarie kongress; kongressbesluten och förbundsstyrelsens uppföljning av dessa.
Dispenser och avvikelser från förbundets stadgar.

Granskningskommittén har även träffat representanter för förbundsledningen och förbundskontorets enheter för kompletterande information samt gett kongressens ombud
möjlighet att i enlighet med förbundets stadgar § 14 mom. 9 lämna synpunkter på den
verksamhet som har genomförts under kongressperioden. Samma möjlighet har getts
förbundets avdelningar.
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Dagordningens punkt 7
Granskningskommitténs synpunkter efter genomförd granskning
Förbundsstyrelsen har under kongressperioden fattat beslut i ett mycket stort antal frågor
med anledning av förbundets tredje ordinarie kongress. Det har gällt motioner och förslag
som kongressen beslutat om, av kongressen fastställda handlingslinjer samt i genomförandet av den dagliga fackliga verksamheten i förbundet. Vid granskning av de olika uppföljningsdokumenten kan man konstatera att det är en omfattande verksamhet som genomförs i förbundet under en kongressperiod.
Vid förbundets tredje ordinarie kongress fattades beslut rörande 742 (555) att-satser varav
121 (110) bifölls, 265 (149) avslogs, 228 (184) beaktades och 128 (112) sändes vidare till
avtalsrådet. Samtliga att-satser har tagits om hand och redovisats till granskningskommittén.
Samma sak gäller de av kongressen beslutade Handlingslinjerna. Det är inte förbundet
och förbundsstyrelsen som genomför all verksamhet. Mycket av den i Handlingslinjerna
beskrivna verksamheten utförs av avdelningar och klubbar. Utifrån denna verksamhet har
förbundsstyrelsen ett övergripande ansvar och ett ansvar att möjliggöra verksamheten,
bland annat genom utbildningar och konferenser.
Granskningskommittén har gällande Handlingslinjerna framfört till ansvariga vikten av
sammanställning och behandling med godkännande i förbundsstyrelsen utifrån de beslut
föregående kongress tagit gällande inriktning på verksamhet samt mål för verksamheten.
Granskningskommittén kan konstatera att behandling och beslut har tagits i förbundsstyrelsen samt att dokumentation av bedriven verksamhet har skett.
Granskningskommittén har som en del av sin granskning ställt frågor till förbundsstyrelsen gällande hur denna har bedrivit sin verkställan av beslutade att-satser från kongressen
2014 och har fått tillfredsställande svar på sina frågor. Dock anser granskningskommittén
att det inom vissa områden finns god utvecklingspotential vad gäller att tidsplanera arbetet med författande av kommentarer till hur verkställan skett av olika att-satser.
Utöver frågan med tidsplanering så är det lika viktigt att förbundsstyrelsen tillser att resurserna för detta arbete är tillräckliga, då det periodvis uppstår hög arbetsbelastning på
enheterna på förbundskontoret.
Granskningskommittén har i god tid samtalat med förbundsledning och ledning för enheterna om vikten av en kommentering som beskriver hur en motion är verkställd och när
den är verkställd. Det har också framförts att en hög respekt för motionsskrivaren ofta
kräver unika svar på de unika motionernas att-satser.
Inkomna synpunkter från kongressombud och avdelningar
Granskningskommittén gav under perioden den 3–17 februari 2017 kongressombuden
och avdelningarna möjlighet att till granskningskommittén inkomma med synpunkter på
hur förbundsstyrelsen bedrivit verksamheten samt hur beslut tagna på Industrifacket
Metalls tredje ordinarie kongress verkställts. Under nämnda period har det inte inkommit
några synpunkter till granskningskommittén.
Förbundsstyrelsens stadgebeslut
Granskningskommittén har även denna gång studerat hanteringen av förbundets stadgar.
Av de beslut som har granskats kan granskningskommittén inte se att något av besluten
står i strid mot stadgarna och kongressens beslut.
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Granskningskommittén ser endast anledning att ta upp två hanterade stadgefrågor som är
av betydande karaktär och som haft särskild hantering i granskningskommittén:
1. Centrala valberedningen – förslag till ny ordförande
Granskningskommittén erhöll den 25 juni 2015 uppdraget att bereda och föreslå val av ny
ordförande i centrala valberedningen efter det att Anna Jensen Naatikka utsetts till förbundssekreterare från och med den 1 juli 2015.
Granskningskommittén fann det tydligt i förbundets stadgar § 14 mom. 7 att det endast är
de på kongressen valda ordinarie ledamöterna i centrala valberedningen som av förbundsstyrelsen är möjliga att utse som ny ordförande i centrala valberedningen.
För att till förbundsstyrelsen kunna föreslå en av de ordinarie ledamöterna i centrala valberedningen genomförde granskningskommittén en uppdragssammanställning gällande
erfarenhet i centrala valberedningen samt en uppdragsöversikt gällande övriga förtroendeuppdrag inom Industrifacket Metall. Utöver erfarenhetsperspektivet fördes diskussion
gällande rättvis representation.
Granskningskommittén var eniga i det förslag som presenterades till förbundsstyrelsen.
2. Stadgetolkning gällande begreppet ”verksamma i produktionen”
Under förarbetet i granskningskommitténs uppdrag från förbundsstyrelsen att förbereda
val av ny ordförande i centrala valberedningen framkom det olika syn på/tolkningar av
stadgarnas begrepp ”verksamma i produktionen”.
De olika tolkningar som framkom till granskningskommittén var:
–

Du har en anställning inom Industrifacket Metalls verksamhetsområde
Här exkluderas samtliga medlemskategorier som inte har en anställning där Industrifacket Metall tecknar kollektivavtal.

–

Du är aktiv medlem inom Industrifacket Metall
Här exkluderas endast pensionärsmedlemmar och studerandemedlemmar.

Granskningskommittén har skriftligen framfört till förbundsstyrelsen att ett förtydligande
av begreppet ”verksamma i produktionen” till organisationen är viktigt eftersom det inte
bara bestämmer vilka medlemskategorier som är valbara till förbundsuppdrag, utan också
visar på lämpligheten eller möjligheten att behålla ett uppdrag då en ledamot eller ersättare under kongressperioden till exempel erhåller en anställning utanför Industrifacket
Metalls verksamhetsområde.
Efter granskningskommitténs begäran har förbundsstyrelsen presenterat nya framtagna
definitioner, inte bara utifrån begreppet ”verksamma i produktionen” utan också hur ett
antal övriga situationer som kan uppkomma ska hanteras, till exempel längre tid med arbetslöshet eller tjänstledighet.
Granskningskommitténs slutsats
Granskningskommitténs granskning av förbundets verksamhet och förbundsstyrelsens
förvaltning har inte resulterat i att granskningskommittén finner någon anledning att kritisera förbundsstyrelsen för förvaltningen av förbundet under den gångna kongressperioden. Granskningskommittén tillstyrker därmed ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
för den aktuella kongressperioden.
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Förslag till beslut
Granskningskommittén föreslår kongressen besluta
att godkänna granskningskommitténs rapport
att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för åren 2014, 2015
och 2016
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för förbundets verksamhet under
kongressperioden.
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