
1 (3) 

Preliminärt program 

Dag 1 Torsdag 10 november 09.00 – 12.00 i Teams 
08.00 – 08.50 Incheckning i Teams från 08.00.  

Inloggning i mötessystemet VoteIT. Tid för praktiska och tekniska frågor 

08.50 – 09.00 Paus 

09.00 – 10.30 Invigning 

Mötesformalia 

Gruppdiskussioner – presentationer, lära känna varandra 

10.30 – 10.40 Paus 

10.40 – 12.00 Mötesformalia 

12.00 Slut dag 1 

Dag 2 Torsdag 17 november 13.00 – 16.00 i Teams 
12.30 – 12.50 Incheckning i Teams från 12.30 

Inloggning i mötessystemet VoteIT. Tid för praktiska och tekniska frågor 

12.50 – 13.00 Paus 

13.00 – 13.50 Kongressen återupptas 

Mötesformalia 

13.50 – 14.00 Paus 

14.00 – 14.30 Mötesformalia 

14.30 – 15.30 Inspirationsföreläsning/panelsamtal 

Framtidens betalningsmarknad, e-krona och påverkan på 
finansbranschen 

Talare: 
• Anna Kinberg Batra, utsedd av regeringen som särskild utredare av

statens roll på betalningsmarknaden.

Paneldeltagare: 
• Hans Lindberg, VD på Bankföreningen
• Niklas Arvidsson, forskare på KTH
• Mithra Sundberg, chef för E-kronaenheten på Riksbanken

15.30 – 16.00 Mötesformalia 

16.00 Slut dag 2 



 

2 (3) 

Dag 3 Onsdag 23 november 11.00 – 17.00 på Aronsborg 
09.00 – 09.45 Bussar avgår från Cityterminalen och Arlanda 

10.00 – 11.00 Registrering av ombud och gäster, fika 

11.00 – 12.00 Välkommen till Aronsborg 

Boklansering ”Att gå sin egen väg” 

Kongressen återupptas 

Mötesformalia, parentation 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.30 Mötesformalia 

Val för kongressperioden – förbundsordförande,  förste och andre 
viceordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer  

14.30 – 15.00 Fikapaus 

15.00 – 15.30 Tal till kongressen 

Finansförbundet i omvärlden 

Talare: 
• Therese Svanström, Ordförande TCO

- Fackets demokratiroll och behov av organisering
• Michael Budolfsen, Ordförande för NFU och UNI Europa Finans

- Nordiskt och internationellt fackligt samarbete och engagemang
15.30 – 16.00 Mötesformalia 

Utdelning av hederstecken, stipendier, hedersmedlemskap 

16.00 – 1700 Panelsamtal 

Genom historien in i framtiden - finansbranschen under 2020-talet 

Representanter från de fyra koncernbankerna: 
• Jens Henriksson, VD Swedbank
• Carina Åkerström, VD Handelsbanken
• Mats Torstendahl, Deputy President & CEO SEB
• Per Långsved, Country Senior Executive & Head of Personal Banking

Nordea

17.00 Slut dag 3 

Egen tid/reservtid 

18.30 – 19.00 Fördrink i foajén 

19.00 – 22.00 Kongressmiddag 

22.00 – 01.00 Dans, mingel 
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Dag 4 Torsdag 24 november 09.00 – 15.00 på Aronsborg 
09.00 – 09.45 Mötesformalia  

09.45 – 10.45 Inspirationsföreläsning/panelsamtal 

Finanssektorn som motor i klimatomställningen 

Talare: 
• Sasja Beslik, Internationell finansiell expert inom hållbart företagande

Panelsamtal: 
• Johanna Lundberg Gestlöf, Hållbarhetschef SPP
• Patricia Håkansson, Hållbarhetschef Sparbanken Skåne

10.45 – 11.15 Fikapaus

11.15 – 12.30 Mötesformalia 

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 14.15 Inspirationsföreläsning/panelsamtal 

Framtidens medlem och förtroendevald - Var finns de? 
Hur organiserar vi dem? 

Panelsamtal: 
• Ann-Therese Enarsson, VD Futurion
• Jonas Nordling, journalist

14.15 – 14.45 Kongressens avslutning 

15.00 Transport avgår från Aronsborg 
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3. Fastställande av dagordning

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      fastställa förslag till dagordning. 

Dagordning 

1. Upprop och fastställande av röstlängd med röstetal

2. Fråga om ombud fått kallelse i tid

3. Fastställande av dagordning

4. Val av kongressordförande och sekreterare

5. Val av två protokollsjusterare

6. Val av tre rösträknare

7. Beslut om eventuella utskott för kongressen

8. Val av ledamöter till beslutade utskott

9. Val av ledamöter till kongressens valutskott

10. Beslut att nominering av valberedningsledamöter är avslutad

11. Rapport om motioner inkomna till förbundsstyrelsen under kongressperioden

12. Rapport om Förbundets årsredovisningar för de tre föregående åren

12.1. Verksamhetsberättelser för de tre föregående åren

13. Revisorernas berättelse om de tre föregående kalenderåren

14. Fastställande av årsredovisningar för de tre föregående åren

15. Beslut om disposition av Förbundets resultat, avsättning till Förbundets
Jubileumsfond och till konfliktfonden

16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

17. Fastställande av verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer för kommande
kongressperiod

18. Beslut angående motioner

18.1. Motion - Förkortad arbetstid

18.2. Motion - Synliggör löneskillnader mellan män och kvinnor med tydlig
krontalsredovisning

18.3. Motion – Studentmedlemskap för yrkesverksamma som studerar

18.4. Motion – Kommunikation och utbildning på engelska till förtroendevalda

18.5. Motion - Engelska bör bli en naturlig del i Finansförbundets kommunikation för
att nå alla anställda i finansbranschen 
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18.6. Motion - Rättvisa/Jämlika/Lika villkor för ersättning för arbete på vissa tider 

18.7. Motion – Öka den digitala tillgängligheten för våra medlemmar 

18.8. Motion - Semestertrappa baserat på medarbetares ålder och återhämtning i 
arbetslivet

18.9. Motion - Översyn och modernisering utav BESTA-koder

18.10. Motion - Ersättning för arbete på vissa tider i kollektivavtalet mellan
            Finansförbundet och BAO

19. Fastställande av principer för medlemsavgift

20. Fastställande av arvoden

20.1. Fastställande av arvoden för förbundsordförande, viceordföranden, övriga
ledamöter och revisor

20.2. Fastställande av arvoden för valberedare

21. Fastställande av riktlinjer för anslag till klubbar

22. Val för nästkommande kongressperiod

22.1. Förbundsordförande

22.2. Tolv ledamöter i förbundsstyrelsen

22.3. Förste och andre vice ordförande bland förbundsstyrelsens ledamöter

22.4. Två revisorer jämte suppleanter

22.5. Nio ledamöter till valberedningen

22.6. Ordförande för valberedningen bland valberedningsledamöterna

23. Ändring av Förbundets stadgar

24. Hederstecken

25. Halldaustipendium

26. Hedersmedlem

27. Övriga ärenden

27.1. Arbetsordning

27.2. Överklagat besvärsärende

27.3. Eventuellt kongressuttalande
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22. Val för nästkommande kongressperiod

Valberedningen föreslår kongressen 

att besluta kring följande nomineringar för nästkommande kongressperiod 

Förbundsordförande 
Ulrika Boëthius Handelsbanken Omval 

Ledamöter 
Erik Boss     Handelsbanken Nyval 

Marie Brundin     Nordea Omval 

Anna-Karin Glimström  SEB Omval 

Stefan Henricson     Handelsbanken  Omval 

Jacqueline Hessner  SEB Nyval 

Annika Jansson     Forex Bank Omval 

Ann-Charlotte Karlsson  Sparbanken Skåne Omval 

Camilla Linder     Swedbank Omval 

Roger Ljung      Swedbank  Omval 

Rikard Nyström Nordea  Omval 

Christer Stenmark Nordea Nyval 

Kristina Wirf      Danske Bank  Omval 

Övrig nominerad ledamot till förbundsstyrelsen 
Nils Norberg     

1:e vice ordförande 

Swedbank       Nyval 

Rikard Nyström Nordea Omval 

2:e vice ordförande 
Camilla Linder Swedbank Omval 

Ordinarie revisorer 
Helen Hedin     

Susanne Anderberg 

Handelsbanken 

Nordea  

Omval 

Nyval 

Revisorssuppleanter 
Göran Lilja     

Marie Aronsson Grentzelius 

SEB 

Swedbank 

Nyval 

Nyval 
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18.1 Motion - Förkortad arbetstid 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      avstyrka motionen.  

Mottagare 
Kongressen 

Rubrik  
Motion om förkortad arbetstid 

Datum 
2021-12-07 

Avsändare  
Georg Bivall Höiseth (medlem)   
Charlotta Edvardsson (lokalt ombud, Handelsbanken) 

Finansförbundets främsta uppgift är att göra de anställdas arbetsvillkor bättre. Nu har vi 

haft 38,5 h arbetsvecka inom finansbranschen länge. Det är dags att ta nästa steg. 

Vi bör visa att vi inom finansbranschen är redo att arbeta för 6 timmars arbetsdag. Inte 

bara för våra medlemmars skull, utan för att visa vägen framåt för de andra fackförbunden 

i landet. Vi arbetar i en bransch som ständigt effektiviseras, där varje arbetstimme idag 

producerar mer värde än någonsin tidigare. En bransch som gör mångmiljardvinster varje år! 

1970 kom beslutet om 40 timmars arbetsvecka. Finansförbundet har varit lite bättre än det 

obligatoriska och förhandlat fram 38,5 h arbetsvecka. Dock hade flera grupper redan 1990 

arbetstid om 38 timmars arbetsvecka. De flesta av de som arbetar nu var dock inte ens 

födda när den nuvarande arbetstidsbegränsningen sattes. Vi borde alla kunna vara överens 

om att i alla fall var femtionde år ska de här arbetsvillkoren ses över och förbättras. 

När den här frågan lyfts brukar kritiker ofta hävda att produktiviteten skulle sjunka så 

drastiskt vid ett införande av sex timmars arbetsdag att den inte är möjligt. Om vi tittar på 

de största arbetstidsförkortningarna vi haft hittills under modern tid (1848, tiotimmars-

dagen; 1919, åttatimmarsdagen; 1938, två veckors semester, och 1956-73 då arbetstiden 

stegvis gick ner till 40-timmars arbetsvecka) så framgår det att produktiviteten inte bara 

ökat, förändringarna har satt fart på den svenska ekonomin. 

Många andra länder inom EU har kortare arbetsveckor än vad vi har i Sverige och det finns 

ingen anledning till att vi ska arbeta längre här. 

En annan faktor som ofta diskuteras är arbetslösheten. Inom finansbranschen har vi 

många med stor kunskap på positioner som inte kräver den kunskapen. Dessutom har vi 
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mängder av mindre kvalificerade jobb. Den föreslagna förändringen skulle möjliggöra för 

de med kompetens att få utnyttja mer av den inom organisationen och dessutom lämna 

plats åt nya förmågor. Detta kommer leda till att vi inom finansbranschen drar vårt strå till 

stacken för att minska samhällets arbetslöshetsnivå och därmed göra att både 

Finansförbundet och företagen som verkar inom branschen får positiv uppmärksamhet. 

För att upprätthålla individens valfrihet anser vi att man ska kunna välja fyra dagars 

arbetsvecka med bibehållen arbetstid eller förkortad arbetsdag till sex timmar. 

Vi yrkar att kongressen beslutar 

• Att förbundet ska kräva förkortad arbetstid inom branschen till 30 timmars arbetsvecka 
antingen genom fyra dagars arbetsvecka eller 6 timmars arbetsdag.

• Att förslaget ska genomföras senast vid nästa kollektivavtalsförhandling.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen 

Bland medlemmarna i Finansförbundet finns det olika syn på värderingen av kortare 

arbetstid i förhållande till lön och avstående av framtida löneutveckling. Utifrån skilda 

personliga preferenser kan en medlem värdera längre semester framför förkortad arbetstid 

på samma sätt som en annan medlem kan värdera högre ersättningsnivåer framför kortare 

arbetsdagar eller längre semester.  

Till följd av nya arbetssätt finns det därtill för vissa medlemmar idag större möjligheter att 

arbeta på distans än tidigare. Det kan skapa en större flexibilitet, vilket kan minska 

behovet av arbetstidsförkortning.   

Förbundsstyrelsen ser därför att frågan om förkortad arbetstid snarare blir en individuell 

fråga. Det är idag möjligt att på individuell basis byta ersättning i form av lön eller 

framtida löneutveckling, mot extra ledighet eller kortare arbetstid, efter överenskommelse 

med chef. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att detta ska uppmuntras och att 

medlemmarna i den mån det är möjligt får arbetsvillkor som anpassas utifrån de egna 

önskemålen.  

Något som är viktigt att belysa är att förkortad arbetstid inte får ske på bekostnad av 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Förbundsstyrelsen ser sammantaget inte att det på central nivå skulle finnas 

förutsättningar för att nå framgång med att minska arbetstiden i enlighet med 

motionärernas förslag och samtidigt bibehålla ersättningsnivåerna. Att förkorta 

arbetstiden mot att minska ersättningsnivåerna ser inte förbundsstyrelsen att det skulle 

finnas en samlad opinion för inom medlemskåren. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att avstyrka motionen.  
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18.2 Motion - Synliggör löneskillnader mellan 

män och kvinnor med tydlig krontalsredovisning 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      anse motionen besvarad.  

Mottagare  
Kongressen 2022 

Rubrik  
Synliggör löneskillnader mellan män och kvinnor med tydlig krontalsredovisning 

Datum 
2022-06-29 

Avsändare  
Elin Betschart, Ordförande i Klubbstyrelsen Sparbanken Skåne 

Problembeskrivning 

Lika lön projektet har pågått i samverkan mellan Finansförbundet och BAO sedan 2011. 

BAO och Finansförbundet har i kollektivavtalet enats om att det ska genomföras ett 

intensivt arbete i företagen för att åtgärda osakliga löneskillnader. Målsättningen är att de 

statistiska skillnaderna i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete – och som inte 

kan förklaras – väsentligt ska minska.   

Senaste tre åren i branschen har männens löner ökat mer än kvinnornas, nu senast 2021 

där männens löneökning var 4,47% och kvinnornas 4,05%. Snittökningen för män var 

1979kr/mån och för kvinnor var den 1481kr/mån. Problemet med procentuell redovisning 

är att även om procentsatserna skulle vara densamma så skulle skillnaderna i lön öka på 

bekostnad av kvinnor med lägre löner. Tre år i rad har den procentuella ökningen av mäns 

löner varit större än kvinnors löner och vi går inte framåt mot vårt mål att eliminera 

osakliga löneskillnader mellan könen. Snarare tvärt om cementerar vi skillnaderna och vi 

särskiljer oss från samhället i övrigt med större skillnader i lön mellan könen för både lika 

och likvärdigt arbete.   



2 (3) 

Yrkande  
Jag yrkar att kongressen beslutar 

• att fortsätta sätta press på BAO för att få till en samverkan som innebär att osakliga
löneskillnader verkligen minskar i medlemsföretagen.

• att öppet redovisa snittökningar i kronor för både män och kvinnor för att synliggöra att
lönegapet ökar mellan män och kvinnor.

• att sätta krav på BAO att redovisning ska ske av hur medianlöner för kvinnor och män
förändrat sig under året för bankernas 5 största yrkesroller.

• att på Finansförbundets hemsida redovisa löneläget gällande den 40:e percentilen i de 5
största yrkesrollerna fördelat på män och kvinnor för att få igång debatten bland
medlemmarna för att sätta krav på arbetsgivarna.

• att sätta ett mål vart år för hur snittökningen i kronor behöver förflytta sig för att
handfast kunna uppnå en bransch där kön inte är en definierande faktor vid
lönesättning.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen 

Motionären pekar i motionen ut fem förslag som kan öka takten med att minska 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män och skapa ett ökat engagemang i detta arbete. 

Förbundsstyrelsen vill inledningsvis redogöra för bakgrund och nuläge för att 

avslutningsvis ta ställning till motionärens yrkanden.  

Bakgrund 

Lika lön är en viktig del av tillsvidareavtalet mellan BAO och Finansförbundet som finns 

beskriven i bilaga 4 i avtalsöverenskommelsen, Särskilda arbetet ”Lika lön” för att åtgärda 

osakliga löneskillnader.   

Trots drygt tio års arbete med avtalet återstår fortfarande en löneskillnad till kvinnors 

nackdel på 5,5 procent, enligt 2021 års statistik. Kvinnors relativa löneläge har år 2021 

minskat med 0,5 procentenheter till 94,5 procent.   

Under perioden 2011 till 2021 har det relativa löneläget ökat med 2,5 procentenheter. Fram 

till 2018 minskade gapet för att sedan plana ut och öka.   

Övergripande finns en styrgrupp som består av de centrala parterna från BAO och 

Finansförbundet, som följer utvecklingen av avtalsöverenskommelsen. För att arbetet ska 

bli framgångsrikt behövs god kunskap och medvetenhet kring genusfrågor och det är 

viktigt att det finns ett väl underbyggt statistiskt underlag att arbeta med.   

Styrgruppen erbjuder också partsgemensam utbildning om arbetsmetoden för lokala 

parter. Dessutom pågår ett arbete med att utveckla nya arbetssätt med uppföljning av det 

lokala arbetet och att få till stånd en ny utbildning om genus och jämställdhet.  

Arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader ska genomföras lokalt, på varje företag. 

Arbetsgivaren och Finansförbundets lokala organisation ska samverka i arbetet enligt 

metoden för Lika lön i kollektivavtalet.   

Nuläge 

Arbetet i den centralt sammansatta styrgruppen pågår kontinuerligt och det finns en 

agenda med återkommande aktiviteter och förslag till framtida insatser.  

Utvecklingen behöver följas upp årligen med både central och lokal statistik. Förslaget i 

motionen om att öppet redovisa snittökningar i kronor, för att synliggöra om lönegapet 

mellan kvinnor och män ökar eller minskar från år till år, har förhoppningsvis en positiv 
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inverkan för att uppnå målet med jämställda löner. Det kan också bidra till ett ökat 

engagemang och förståelse för det lokala arbetet.  

Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till att centrala och lokala parter tar fram en årlig 

krontalsredovisning uppdelad på kön som tillägg till den procentuella redovisningen.  

En positiv inställning finns även till motionärens yrkande om att ta upp en diskussion med 

BAO om att redovisa hur medianlöner förändras per år för kvinnor respektive män i de fem 

yrkesrollerna med flest anställda. Den jämställdhetsstatistik som centrala jämställdhets- 

och mångfaldskommittén sammanställer årligen bör utvecklas för att möjliggöra en sådan 

redovisning. Det skulle också bidra positivt till arbetet med Lika lön. Detta kräver dock 

positiv respons från BAO för att genomföra. Om positiv respons uteblir kan ett alternativ 

vara att Finansförbundet tar fram tillgänglig statistik på egen hand.   

Förbundsstyrelsen ser positivt på att redovisa löneläget gällande den 40:e percentilen i de 

fem största yrkesrollerna fördelat på kvinnor och män för att tydliggöra de faktiska 

löneskillnaderna i krontal för medlemmarna.  

När det gäller den femte att-satsen ställer sig förbundsstyrelsen positiv till förslaget att 

lokalt varje år sätta mål för snittökningen i kronor. Att sätta mål på snittökningen i kronor 

på central nivå ser inte förbundsstyrelsen som möjligt, givet förbundets lönepolicy om 

reallöneökningar över tid till alla medlemmar. Däremot skulle det kunna göras av den 

lokala arbetsgruppen, förutsatt att det inte får negativ inverkan utifrån förbundets 

lönepolicy.  

En viktig princip i Finansförbundet är att alla medlemmar ska ha rätt lön. Det innebär att 

samtliga medlemmar ska ha en god löneutveckling och reallöneökning över tid. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen  

att  anse motionen besvarad.  
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18.3 Motion - Studentmedlemskap för 

yrkesverksamma som studerar  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      avslå motionen. 

Mottagare 
Kongressen 

Rubrik  
Studentmedlemskap för yrkesverksamma som studerar 

Datum 
2020-05-06 

Avsändare  
Koncernklubben Swedbank 

Problembeskrivning 
Finansförbundet anser att kompetensutveckling är viktigt för att kunna vara 
anställningsbar. Kompetensutveckling kan ske på olika sätt både inom anställningen men 
även t ex via tjänstledighet och heltidsstudier. Vi tycker därför att det skulle vara enkelt att 
byta medlemskap från yrkesverksam till studerandemedlem. Detta tillåter inte våra stadgar 
idag och detta uppmärksammades på Koncernklubben i Swedbank rep.skap (årsmöte). Rep 
skapet biföll en motion som sade att det ska gå att byta från yrkesverksam medlem till 
studerandemedlem.  

Vi yrkar att kongressen beslutar 

• Att det ska gå att ändra sitt medlemskap från yrkesverksam till studerande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionen 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att kontinuerlig kompetensutveckling 

och påfyllnad av utbildning är viktigt genom hela karriären. Förbundsstyrelsen uppmuntrar 

medlemmar att ta del av både den kompetensutveckling som erbjuds i arbetet och i 

samband med eventuella förtroendeuppdrag, samt fundera över möjligheten att bredda 

eller fördjupa sin kompetens via egna studier.  

I nuvarande form är studerandemedlemskapet kostnadsfritt då det är ett reducerat 

medlemskap som saknar de avgörande medlemsförmånerna inkomstförsäkring samt 

förhandlingsstöd. Medlemskapet är primärt riktat till personer som är på väg in i 

finansbranschen och ännu inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. 

Det är stor skillnad mellan de medlemmar som mitt i sitt yrkesliv ansöker om tjänstledigt 

för studier och de medlemmar som ännu inte hunnit etablera sig i karriären. De 

förstnämnda har genom sitt medlemskap i de allra flesta fall redan hunnit tjäna in 

kvalificeringsperioderna för både förhandlingsstöd och inkomstförsäkring. Dessutom är 

dessa i en anställningsrelation till arbetsgivaren som man sökt tjänstledigt från. Det 

motiverar att samtliga medlemsförmåner bör kvarstå.  

Om medlemmen byter från ett ordinarie medlemskap till ett studerandemedlemskap 

upphör medlemmens möjlighet att använda sin inkomstförsäkring och att bli arbetsrättsligt 

företrädd av en representant från Finansförbundet. När medlemmen återgår i arbete 

behöver medlemmen i sådant fall börja om med tolv månaders kvalificeringsperiod till 

inkomstförsäkring. 

Tjänstlediga medlemmar kan också anses särskilt skyddsvärda då de via sin längre fysiska 

frånvaro från arbetsplatsen löper risk att förbises av arbetsgivaren i samband med 

omorganisationer, lönerevision et cetera.  

Förbundsstyrelsen har diskuterat och noga övervägt riskerna för individen med de 

potentiella ekonomiska och arbetsrättsliga konsekvenserna som följer av att stå utan ett 

fullgott fackligt stöd/skydd.  

Förbundsstyrelsen anser att individens behov av ett starkt fackligt och ekonomiskt stöd i 

händelse av att anställningen hotas, väger tyngre än möjligheten att få ta del av ett 

kostnadsfritt medlemskap under de perioder som medlemmen har tjänstledigt från sin 

anställning till förmån för studier. Därtill finns möjligheten att ansöka om en reducerad 

medlemsavgift under perioder av lägre inkomst, till exempel i samband med studier, utan 

några inskränkningar av förbundets stöd och skydd. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      avslå motionen. 
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2022-10-10 

18.4 Motion - Kommunikation och utbildning på 

engelska för förtroendevalda 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen  

att       anse motionen besvarad. 

Mottagare 
Kongressen 

Rubrik  
Kommunikation och utbildning på engelska för förtroendevalda  

Datum 
2022-07-11 

Avsändare  
Johanna Karlsson, Finansförbundet i Nordea, Centrala Enheters Klubb  
Alexander Öström, Finansförbundet i Nordea, Centrala Enheters Klubb 

Problembeskrivning 

Flera av de företag som är anslutna till Finansförbundets kollektivavtal har anställda i 

Sverige som inte har svenska som modersmål.  

Det innebär fler både befintliga och presumtiva medlemmar som kommunicerar på 

engelska. I takt med fler engelsktalande medlemmar ökar behovet och intresset bland dem 

att bli förtroendevalda. Idag är det en utmaning att nå ut till alla våra medlemmar och 

kollegor för att de flesta förtroendevalda kommunicerar på svenska.  

Finansförbundet har en utmaning att hitta och behålla förtroendevalda och vi har inte 

lyxen att begränsa urvalet på grund av språk.  

Idag hålls Finansförbundets centrala utbildningar för förtroendevalda på svenska. Det 

finns heller ingen information på hemsidan om till exempel vad det innebär att vara 

förtroendevald eller hur medlemmar går till väga för att hålla ett val på sin arbetsplats. 

Nyhetsbreven till förtroendevalda är på svenska och saknar summering på engelska; eller 

hänvisning till hur informationen kan fås på engelska.  

Om Finansförbundet kan erbjuda våra icke svensktalande medlemmar möjligheten att 

utbilda sig i rollen som förtroendevalda tror vi att vi kommer kunna öka antalet. Vi kan då 

erbjuda en möjlighet till samma kompetensutveckling som våra svensktalande 

förtroendevalda får. Det möjliggör att ha förtroendevalda som speglar både medlemskåren 

och de anställda inom finansbranschen och därmed förhoppningsvis öka medlemsgraden. 
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Vi yrkar att kongressen beslutar  

• Att informationen om förtroendeuppdraget finns på engelska på hemsidan  

• Att utbildningar och seminarier för förtroendevalda även, på ett eller annat sätt, erbjuds 
på engelska  

• Att nyhetsbreven till förtroendevalda även, på ett eller annat sätt, erbjuds på engelska  
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen    
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att förbundet i högre utsträckning 
behöver erbjuda information om förtroendeuppdraget på engelska. Förbundsstyrelsen ser 
också att tillgången till information, inbjudningar, utbildningar och seminarier på 
engelska, alternativt med engelsk textning, behöver öka. Samtidigt är översättningsarbete 
kostsamt, och insatser för att tillgängliggöra förbundets verksamhet på engelska behöver 
vägas mot andra ändamål som också ökar medlemsnyttan. 

Under kongressperioden 2020-2022 har förbundet erbjudit seminarier på engelska i 

utvalda frågor, exempelvis inom området artificiell intelligens, och avser att bredda det 

utbudet framöver. Samtidigt har förbundet lagt stora resurser på att utveckla och 

tillgängliggöra digitala utbildningar för förtroendevalda. I samband med utbrottet av 

Covid-19-pandemin blev behovet av digitala utbildningar akut och förbundet agerade 

snabbt för att tillgängliggöra utbildning via digitala kanaler. Det utvecklingsarbetet pågår 

fortfarande och nya utbildningar tillkommer kontinuerligt inom ramen för arbetet. Att ta 

fram och erbjuda mer utbildningsmaterial på engelska är en del i detta.  

Idag finns kollektivavtalet med BAO tillgängligt för alla på engelska. Förbundet har 

information som är översatt till engelska på webbplatsen och arbetar kontinuerligt för att 

utöka engelskspråkig information om förbundet, de utbildningar som finns tillgängliga, 

samt om förtroendeuppdraget.   

I samband med förbundets löpande arbete har visst material översatts och använts inför 

organiseringskampanjer och medlemsmöten vilket framöver kommer utgöra grund för ett 

mer omfattande material att använda vid olika aktiviteter lokalt.  

Det förslag som läggs fram i motionen bör därför tillvaratas inom ramen för pågående 

utvecklingsarbete på förbundskansliet med återrapportering till förbundsstyrelsen under 

kongressperioden.    

   
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen    

att      anse motionen besvarad.    
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18.5 Motion - Engelska bör bli en naturlig del i 

Finansförbundets kommunikation för att nå alla 

anställda i finansbranschen 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen   

att      anse motionen besvarad.   

 

Mottagare  
Kongressen  

Rubrik  
Engelska bör bli en naturlig del i Finansförbundets kommunikation för att nå alla 
anställda i finansbranschen.  

 
 
Datum  
2022-07-11  

Avsändare  
Johanna Karlsson – Finansförbundet i Nordea Centrala Enheter  
Alexander Öström – Finansförbundet i Nordea Centrala Enheter  

Problembeskrivning  
Inom finansbranschen finns många som inte har svenska som modersmål.  

Vi missar därmed en målgrupp av potentiella nya medlemmar; och riskerar även att 
förlora de som redan är medlemmar. Vi måste höja aspirationsnivån när det gäller 
information och kommunikation på engelska.  
I vår globaliserade värld, även inom finansbranschen, börjar länders språkgränser alltmer 
suddas ut. Fler och fler anställda tillkommer som inte har svenska som modersmål och 
inte ens som andra- eller tredjehandsspråk. Vi ser en utmaning där vi missar att nå dessa 
individer vare sig de är eller kan bli medlemmar eftersom informationen på engelska på 
Finansförbundets hemsidor i mångt och mycket saknas; och på de sidor där det finns 
information så är den allmänt övergripande och saknar väsentliga detaljer.  
Detsamma gäller mailutskick med olika innehåll till medlemmarna från Finansförbundet 
centralt. Dessa är enbart på svenska och även här missar vi att nå medlemmar som inte 
kan svenska – dels med information, men också inbjudningar till olika webbinarier eller 
andra aktiviteter.  
Vi är medvetna om att allt inte kan vara på engelska; men vi kan och ska definitivt höja 
ribban för vår kommunikation (hemsidor; e-mail; webbinarier etc).  
För att nå och behålla medlemmar – existerande och nya: engelska bör vara en naturlig 
del av kommunikationen.  
Det skulle även möjliggöra och underlätta de förtroendevaldas dialog med blivande och 
existerande medlemmar.  
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Yrkande  
Vi yrkar på att kongressen beslutar om  

• att göra en allomfattande genomlysning av informationen på finansförbundet.se    

• att identifiera vilka sidor som behöver en helt ny engelsk översättning  

• att identifiera vilka sidor som behöver få uppdaterad och detaljerad engelsk 
översättning.  

• att genomföra den engelska översättningen (med hjälp av interna och/eller externa 
översättare)  

• att utbildningar för medlemmar även hålls på och/eller spelas in på engelska i så stor 
utsträckning som möjligt.  

• att alla utskick till medlemmar, till så måtto det är möjligt, även innehåller information 
på engelska; och där det inte är möjligt klart och tydligt framgår att så inte är fallet och 
vad de kan göra istället  

• att webbinarier, eller andra event som hålls på svenska och spelas in förses med 
engelska undertexter i efterhand och görs tillgängliga.  
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen  

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att förbundet i högre utsträckning 

behöver erbjuda information på engelska. Dels är det väsentligt ur ett värvande perspektiv, 

dels för att kunna behålla de medlemmar som ännu inte behärskar svenska språket 

tillräckligt bra. Samtidigt är översättningsarbete kostsamt, och insatser för att 

tillgängliggöra förbundets verksamhet på engelska behöver vägas mot andra ändamål som 

också ökar medlemsnyttan. 

Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om behovet att höja ambitionsnivån för den 

information vi erbjuder på engelska för att alla, nuvarande och potentiella medlemmar, 

ska kunna förstå och utnyttja medlemsförmånerna de får genom ett medlemskap. Som ett 

exempel har ett värvande material på engelska tagits fram till höstens värvningskampanj. 

Förbundet har också översatt material till engelska inför specifika möten och aktiviteter, 

vilket kommer utgöra grund för ett mer omfattande material att användas vid olika 

aktiviteter framöver. 

Förbundsstyrelsen ser också att information, inbjudningar och aktiviteter på engelska 

språket, alternativt med engelsk textning, kan underlätta och stötta de förtroendevaldas 

arbete på arbetsplatserna mot målgruppen engelsktalande. Förbundet har erbjudit 

seminarier i utvalda frågor, exempelvis inom området artificiell intelligens, och avser att 

bredda det utbudet framöver.  

Inför lanseringen av förbundets nya webbsida sommaren 2021, inventerades vilken 

information som behöver översättas till engelska inklusive behov av uppdatering av 

befintligt material. Förbundet arbetar idag kontinuerligt, med interna och externa 

resurser, för att utöka och ge en mer detaljerad information om förbundets 

medlemserbjudande och verksamhet på engelska.  

Det förslag som läggs fram i motionen bör därför tillvaratas inom ramen för pågående 

utvecklingsarbete på förbundskansliet med återrapportering till förbundsstyrelsen under 

kongressperioden.   

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen   

 att anse motionen besvarad.   
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18.6 Motion - Rättvisa/Jämlika/Lika villkor för 

ersättning för arbete på vissa tider 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen    

att      anse motionen besvarad. 

 

Mottagare  
Kongressen  

Rubrik  
Rättvisa/Jämlika/Lika villkor för ersättning för arbete på vissa tider 

Datum  
2022-06-08  

Avsändare  
Lotta Eiman, Lena Gäfvert samt Johanna Karlsson, Styrelseledamöter Centrala Enheters 
klubbstyrelse, Nordea 

Problembeskrivning  

I befintligt Kollektivavtal görs skillnad i ersättning för medarbetare, då medarbetare med 

tjänster som innefattar schemalagd arbetstid under årets alla dagar/dygnet runt och som 

därmed får ersättning för arbete på vissa tider inte får likvärdig ersättning som 

medarbetare med kontorstider under kortdagar (dag före röd dag). 

Vi är utöver det i en tid där arbetsgivare kräver mer och mer från sina anställda, men där 

löner för de tjänster som generellt sett har ”sämre” (obekväm) arbetstid än övriga tjänster 

inte följer med. Samtidigt är lön våra medlemmars viktigaste fråga. 

De tjänster med ”sämst” arbetstider (t.ex Kundservice/Finans på distans) är dessutom den 

yrkesgrupp som generellt sett både har lägst grundlöner samt är kvinnodominerad. 

§ 3.3 Ersättning för arbete på vissa tider: 

• Vardagar från kl 17.30 (2 dagar/vecka från kl. 18.30, dock inte fredag) till kl. 20.00 – 
35% 

• Vardagar mellan kl. 20.00 och kl. 07.00 – 60% 

• Bankfri dag – 100%  

• Skärtorsdag och nyårsafton från kl. 18.00 till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg 
– 200%  

• Midsommar- och julafton från kl. 07.00 till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg 
– 200% 
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§ 4.1 Ersättning för Kvalificerad Övertid Övertid/ Mertid: 

• På vardagar mellan kl. 20.00 och 07.00 – 200% 

• På bankfria dagar – 200% 

• Efter kl. 15.00 på trettondagsafton, skärtorsdag, valborgsmässoafton, dag före 
Kristihimmelsfärdsdag och dag före alla helgons dag – 200% 

 

Här finns en möjlighet för Finansförbundet att visa handlingskraft i lönefrågan och lyfta 

det arbete som våra kollegor gör även utanför kontorstid samt att höja deras status genom 

att förbättra deras ersättningar.  Med tanke på hur långsamt arbetet med Lika Lön 

dessutom går skulle detta även vara en möjlighet att gynna våra kvinnliga medlemmar, 

inte enbart i den månadsersättning de får utan även genom högre pensionsavsättning och 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

 
 

Förslag till lösning 

Finansförbundet borde prioritera och arbeta mer med ersättningen för arbete på vissa 

tider så den blir mer rättvis kontra ersättningen för kvalificerad övertid. Finansförbundet 

borde även föra upp frågan på dagordningen i samtal/förhandling med 

arbetsgivarorganisationen för att skapa mer jämlika villkor för anställda.  

Vårt förslag är att Ersättning för arbete på vissa tider ges från klockan 15.00 dag före röd 

dag i likhet med när ersättning för Kvalificerad övertid ges och att ersättningen blir enligt 

följande: 

• 100% från klockan 15.00 under trettondagsafton, valborgsmässoafton, dag före Kristi 
himmelfärdsdag samt dag före alla helgons dag 

• 200% från klockan 15.00 skärtorsdag samt nyårsafton  

  
Vi yrkar att Kongressen beslutar  

• Att Finansförbundet i KAV-förhandlingar och i all övrig kontakt med BAO och i övrig 
opinionsbildande verksamhet arbetar för att Ersättning för arbete på vissa tider ska ges 
från klockan 15.00 dag före röd dag.  

• Att Finansförbundet i KAV-förhandlingar och i all övrig kontakt med BAO och i övrig 
opinionsbildande verksamhet arbetar för att Ersättning för arbete på vissa tider ska vara 
ett fortsatt prioriterat område.   
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionen 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det vore önskvärt att förbättra 

ersättningsnivåerna för arbete på vissa tider. Då förbundet ser flera önskvärda 

förbättringsområden inom avtalet blir det en fråga om prioritering som avgör vilka och när 

olika avtalskrav kan eller bör drivas. Ersättningsnivåerna för arbete på vissa tider har 

tidigare varit uppe för diskussion mellan centrala parter och är redan särreglerad i 

kollektivavtalet.   

Jämställdhetsområdet är ett högt prioriterat området för Finansförbundet och 

förbundsstyrelsen ser att det är viktigt att arbetet för jämställdhet bedrivs på alla nivåer i 

förbundet och med kraft. Samtidigt som förbundsstyrelsen ser att det skulle vara positivt 

att ersättningen för arbete på vissa tider höjs så ser förbundsstyrelsen det som en mer 

prioriterad fråga, ur ett jämställdhetsperspektiv, att grundlönerna ökar för den 

medlemsgrupp som motionärerna lyfter.     

Arbetstidsregleringen är en viktig del av kollektivavtalet och det är viktigt att 

Finansförbundet följer den utveckling som sker i branschen men också utanför branschen 

gällande hur, när och på vilket sätt de anställda arbetar och att avtalets skrivningar kopplat 

till arbetstid och ersättningar följer med i den utvecklingen. Förbundsstyrelsen ser mot 

bakgrund av detta att de förslag som motionen tar upp bör tas med i det kommande 

arbetet med att utveckla det centrala kollektivavtalet med BAO. Förbundsstyrelsen ser 

liksom motionärerna vikten av att kommunicera kring förslagen för att stärka och skapa 

opinion bland medlemmar och blivande medlemmar.   

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att anse motionen besvarad.  
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18.7 Motion - Öka den digitala tillgängligheten 

för våra medlemmar 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen  

att      anse motionen besvarad.  

 

Mottagare  
Kongressen  

Rubrik  
Öka den digitala tillgängligheten för våra medlemmar! 

Datum  
2022-06-15 

Avsändare  
Finansförbundets Företagsklubb i SEB  

Problembeskrivning  

I dagens digitaliserade samhälle förväntar vi konsumenter oss en snabb återkoppling  

på våra frågor eller synpunkter.  

Vissa av oss tillbringar mer tid med vår telefon än fysiska interaktioner. Fast, säger  

den insiktsfulle, telefonen är i sig en social plattform.   

Vi ingår i TCO som med sina tolv medlemsförbund hanterar 1,2 miljoner medlemmar.  

Den siffran får gärna öka och alla förbund kämpar hårt för att behålla och rekrytera  

medlemmar.  

Finansförbundets medlemmar besitter mycket goda digitala kunskaper, både   

användar- och teknikmässigt.   

Vet vi vad de tycker om sitt fackförbund utifrån digital tillgänglighet?   

Fackförbunden Vision och Vårdförbundet är de enda av TCO:s förbund (enkel 

undersökning) som har en applikation utvecklad för sina medlemmar, då återstår 10 som 

är utan.  

Hur vore det om Finansförbundet via TCO och medlemsförbunden går ihop   

och försöker skapa en gemensam app? Skulle det bli kostnadseffektivt?  

 

Genom dagens bank-id lösningar skulle det vara enkelt att bli slussad direkt till ”mitt 

förbund” vid inloggning.  

 

Målgruppen skulle primärt vara medlemmar.  

Vad skulle appen fylla för behov?  
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Att enkelt kunna få svar på frågor utan att behöva genomföra inloggning via hemsidan. 

Chattfunktion? Symbolvärdet att Finansförbundet är i samklang med framtiden.  

Det skulle också förenkla en bred kommunikation genom notiser i appen. 

Yrkande 
Vi yrkar att: 

• Kongressen beslutar att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som
undersöker möjligheten, intresset och kostnaden för att utveckla en gemensam app för
TCO:s 10 återstående förbund som saknar enkel, digital lösning idag.

Förbundsstyrelsens svar till motionen 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att digital kommunikation är ett 

centralt verktyg för Finansförbundets och TCO-förbundens kontakt med medlemmarna. 

Motionärerna ställer frågan om förbundet vet vad medlemmarna tycker om förbundets 

digitala tillgänglighet. I medlemsundersökningen 2020 ställdes frågor om hur 

medlemmarna upplevde förbundets tillgänglighet med goda resultat. Tillgänglighet är den 

egenskap som medlemmarna placerar näst högst på frågan om vad man förknippar 

förbundet med. Svaren säger dock inget om digital tillgänglighet specifikt. 

Förbundsstyrelsen avser att tillsammans med kansliet undersöka den frågan vidare under 

kongressperioden.  

Motionärerna föreslår vidare att undersöka förutsättningar och möjligheter för 

Finansförbundet och TCO-förbunden att utveckla en gemensam app. Förbundsstyrelsen 

instämmer i behovet av ändamålsenliga digitala verktyg men vill samtidigt lyfta fram att 

det finns många sätt att kommunicera målinriktat i en alltmer digital tid. En app är en av 

flera metoder, och framtagandet av en sådan är förenat med ansenliga 

utvecklingskostnader. Därtill bör läggas det faktum att TCO-förbunden sinsemellan har 

olika behov och ekonomisk position. Samtidigt är utvecklingen av en app ett långsiktigt 

åtagande som ytterst också skulle kräva bred politisk enighet bland berörda TCO-förbund. 

Samtidigt pågår ett digitalt utvecklingsarbete på förbundskansliet. Aspekter som berörs är 

bland annat nya former för digital medlemskommunikation och -värvning, möjligheter 

utifrån den nya responsiva webbplatsen, digitalt stöd till förtroendevalda, samt utveckling 

av CRM-system och förbundets övergripande IT-miljö. Kontakter hålls också med de 

förbund som investerat i utvecklingen av appar för att bedöma nyttan. Förbundsstyrelsen 

ser att värderingen av hur en eventuell app kan komplettera andra relevanta digitala 

verktyg bör tas vidare i det sammanhanget under kongressperioden som ett första steg.  

Det förslag som läggs fram i motionen bör därför tillvaratas inom ramen för pågående 

digitalt utvecklingsarbete på förbundskansliet med återrapportering till förbundsstyrelsen 

under kongressperioden.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att anse motionen besvarad.  
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2022-10-10 

18.8 Motion - Semestertrappa baserat på 

medarbetares ålder och återhämtning i 

arbetslivet 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      avstyrka motionen.   

Mottagare  
Kongressen 2022. 

Rubrik  
Rubrik: §9 Semester 
”Jag anser att det vore mycket rimligt att en semestertrappa bör införas baserat på 
medarbetares ålder och återhämtning i arbetslivet ”.  

Datum 
2022-08-10 

Avsändare  
Louise Johansson /Ordförande Lokal Klubb Kundcenter Swedbank. 

Problembeskrivning  
Det behövs en förändring efter alla år med 27 semesterdagar. Antal semesterdagar bör 
ligga i paritet med övriga verksamheter i samhället. När åldern tar vid så är återhämtning 
och hälsa en stor vikt att ta hänsyn till.  

Yrkande  

Jag yrkar att kongressen/förbundsstyrelsen beslutar 

Att from 18 års ålder erhållas 27 semesterdagar.  

Att from 35 års ålder erhållas 31 semesterdagar.  

Att from 40 års ålder erhållas 33 semesterdagar. 

Att from 45 års ålder erhållas 35 semesterdagar.  

Att from 50 års ålder erhållas 37 semesterdagar.  

Att from 55 års ålder erhållas 39 semesterdagar.  
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Att from 60 års ålder erhållas 42 semesterdagar. 

Att from 65 års ålder erhållas 45 semesterdagar.  

Förbundsstyrelsens yttrande över svar till motionen 

Frågan om semesterdagar har varit aktuell vid tidigare tillfällen och i avtalsrörelsen inför 

2009 års avtal var frågan uppe på förhandlingsbordet. Finansförbundet var då överens 

med BAO om att göra en förändring i avtalet som innebar att alla anställda fick  

27 semesterdagar med vissa övergångsregler. En positiv förändring för alla de som var 

under 40 år som fick en ökning från 25 till 27 semesterdagar. De som tidigare fyllt 40 år 

och redan hade 28 semesterdagar behåller dessa så länge anställningen består. Anställda 

som fyllde 40 år under avtalsperioden (2009-01-01—2010-12-31) fick också  

28 semesterdagar efter 40-årsdagen och behåller den semesterstandarden så länge 

anställningen består. Parterna var här överens om att vara progressiva och undvika 

semesterrätt baserat på ålder då ålder infördes som en ny diskrimineringsgrund i 2009 års 

Diskrimineringslag.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att avstyrka motionen. 
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2022-10-10 

18.9 Motion - Översyn och modernisering utav 

BESTA-koder 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      anse motionen besvarad.  

Mottagare 
Kongressen 

Rubrik  
Översyn och modernisering utav BESTA-koder 

Datum  
2022-08-08 

Avsändare  
Styrelsen i Lokal Klubb Nord, Swedbank 

Problembeskrivning 

Flera banker har de senaste åren infört olika yrkesrollsindelningar för internt bruk. I stort 

sett alla kundmötande yrkesroller har de senaste åren också blivit mer komplexa då många 

nya lagar och regelverk införts. Medlemmar i olika yrkesroller kan ha samma BESTA-kod 

vilket gör att statistiken, främst när det gäller lön tappar substans och relevans.  

I Swedbank har exempelvis en relativt nyanställd Kundrådgivare samma BESTA-kod som 

en med lång erfarenhet och bredare kompetens. En Premiumrådgivare har samma BESTA-

kod som en Kundrådgivare men har betydligt mer avancerat uppdrag med ansvar över en 

egen kundbas. 

I Swedbank anser man att BESTA-koderna är för breda och generellt skrivna dvs innefattar 

för många yrkesroller från alla bankerna, så dess statistik inte är relevant att använda. 

Därför har Swedbank valt att främst utgå från annan statistik i lönesamtalet vilket vi tycker 

är synd gentemot medlemmarna då de inte får ett underlag som helt och hållet bygger på 

vår bransch. Det finns risk för att BESTA-koderna tappar sin betydelse och mening för 

medlemmen då bankerna hellre använder annan statistik än BESTA.  

Vi önskar fler BESTA-kodnivåer så att bankerna bättre kan matcha lämplig kod till varje 

yrkesroll.  

Vi önskar även fler BESTA-kodnivåer som kan användas till medlemmar som 

jobbat länge i sin yrkesroll, så kallad senior yrkesroll, som har en bredare kompetens tack 

vare sin erfarenhet. Detta skulle skapa en korrektare statistik och BESTA-koderna skulle 

bättre harmonisera mot varje yrkesroll vilket skulle gynna både medlemmen och 

Finansförbundet. 
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Yrkande 

Vi yrkar att kongressen beslutar: 

• Att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att se över om det går att vidareutveckla
svårighetsgraderna inom alla befintliga BESTA-koder.

• Att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att i samråd med BAO utöka skalan och införa fler
svårighetsgrader i BESTA så att det är möjligt för arbetsgivaren att välja en där
kompetensen i yrkesrollen tydligare framgår.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det finns en problematik i att 

vissa företag använder sig av annan statistik än BESTA-statistiken vid lönesamtal och 

lönerevision. Likaså delar förbundsstyrelsen motionärernas bild av att det finns risk för att 

BESTA-koderna mot bakgrund av detta tappar i relevans.  

Fler BESTA-koder liksom fler svårighetsnivåer leder till mindre grupper som statistiken 

bygger på varför det finns risk att tillförlitligheten i statistiken minskar.  

Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till att ett grundligt arbete med att se över BESTA-

koderna genomförs tillsammans med BAO och ser att det är viktigt att det arbetet inleds 

med en grundlig behovsanalys. Genom en sådan analys ser förbundsstyrelsen att relevanta 

frågeställningar, såsom antal svårighetsgrader tas upp. 

Idag förs diskussioner med BAO om BESTA-koderna, bland annat med anledning av att 

flera företag idag använder sig av annan kodning liksom statistik för sina yrkesroller. Både 

Finansförbundet och BAO ser ett behov av att se över BESTA-koderna och en förhoppning 

är att ett arbete med en översyn påbörjas under hösten 2022. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att anse motionen besvarad.  
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2022-10-20 

18.10 Motion - Ersättning för arbete på vissa 

tider i kollektivavtalet mellan Finansförbundet 

och BAO 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att      anse motionen besvarad. 

Mottagare 
Kongressen 

Rubrik  

3.3 Ersättning för arbete på vissa tider i kollektivavtalet mellan Finansförbundet och 

BAO. 

” Normal kontorstid brukar förläggas 8-16.30. Utifrån det anser jag att ob-ersättning 

behöver justeras”. 

Datum 
2022-07-11 

Avsändare  

Louise Johansson /Ordförande Lokal Klubb Kundcenter Swedbank. 

Problembeskrivning 

Att arbeta till 18.30 utan något ob tillägg anser jag är orimligt utifrån att normal 

kontorstid ofta schemaläggs klockan 8-16.30. Detta påverkar medarbetarens fritid samt 

välbefinnande negativt och bör således kompenseras genom höjd ob-ersättning. 

Yrkande 

Jag yrkar att kongressen/förbundsstyrelsen beslutar att Finansförbundet arbetar för 

• Att ob-ersättning vardagar sker från kl 16.30 i stället för nuvarande klockslag 17.30.

• Att ob-ersättning vardagar från kl 16.30 utgå med 60% i stället för nuvarande 35%.

• Att ob-ersättning vardagar från kl 17.30 utgå med 60% i stället för nuvarande 35%.

• Att ob-ersättning vardagar sker från kl 18.00-07.00 i stället för nuvarande 20.00-07.00. 

• Att ob-ersättning vardagar från kl 18.00-07.00 utgå med 100% i stället för nuvarande
60%.

• Att ob-ersättning vardagar från kl 20.00-07.00 utgå med 100% i stället för nuvarande
60%
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionen 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det vore önskvärt att förbättra 

ersättningsnivåerna för arbete på vissa tider. Då förbundet ser flera önskvärda 

förbättringsområden inom avtalet blir det en fråga om prioritering som avgör vilka och 

när olika avtalskrav kan eller bör drivas. Ersättningsnivåerna för arbete på vissa tider har 

tidigare varit uppe för diskussion mellan centrala parter och är redan särreglerade i 

kollektivavtalet. 

Arbetstidsregleringen är en viktig del av kollektivavtalet och det är viktigt att 

Finansförbundet följer den utveckling som sker i branschen men också utanför branschen 

gällande hur, när och på vilket sätt de anställda arbetar och att avtalets skrivningar 

kopplat till arbetstid och ersättningar följer med i den utvecklingen. Förbundsstyrelsen 

ser mot bakgrund av detta att de förslag som motionen tar upp bör tas med i det 

kommande arbetet med att utveckla det centrala kollektivavtalet med BAO.  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 

att anse motionen besvarad. 
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