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SYFTE OCH UPPGIFTER
1 § Syfte
Det övergripande syftet för Förhandlings- och samverkansrådet PTK är att skapa nytta för
medlemmar i tjänstemannaförbund inom den privata sektorn.
Detta uppnås genom en flexibel och uppdragsstyrd organisation som samordnar frågor som
förbunden beslutar.
2 § Huvuduppgifter
Huvuduppgifterna för Förhandlings- och samverkansrådet PTK, i fortsättningen benämnt
PTK, är:
•

Långsiktiga uppdrag av gemensam karaktär, beslutade av överstyrelsen

•

Tidsbegränsade uppdrag beslutade av styrelsen eller förhandlingschefsgruppen

•

Att utgöra arena och mötesplats för ledande företrädare i förbunden

•

Att utgöra en plattform för frivillig samverkan i avtalsfrågor genom
förhandlingschefsgruppen och förhandlingsgrupper

MEDLEMSKAP
3 § Medlemskap
1 mom. Beslut om medlemskap i PTK fattas av stämma (ordinarie eller extra stämma) på
förslag från överstyrelsen. Beslut kring inträde och uteslutning fattas med två tredjedelars
majoritet.
2 mom. Följande kriterier ska vara vägledande vid prövningen av de organisationsmässiga
förutsättningarna för medlemskap i samband med ansökan om inträde. Organisation som
söker inträde:
•

Tecknar självt eller i samverkan med annat förbund i PTK kollektivavtal för tjänstemän

•

Har inga pågående tvister med annat förbund i PTK

•

Har genom egna stadgar och/eller överenskommelse med andra förbund ett definierat
organisationsområde

•

Är partipolitiskt obundet

3 mom. Inträde sker med alla medlemmar i privat tjänst. Detta innefattar inte medlemmar
för vilka avtal med arbetsgivarorganisationer inom offentlig sektor tillämpas.
4 mom. Samtliga medlemsförbund har ett ansvar för att reglera sina inbördes
organisationspolitiska förhållanden.
5 mom. I de fall medlemsförbunden inte på annat sätt blir eniga om sina inbördes
organisationspolitiska förhållanden och något medlemsförbund önskar reglera/omreglera
dessa gäller att:

förhandlingar skall genomföras mellan berörda medlemsförbund
om enighet ej uppnåtts inom sex månader efter att förhandlingar formellt har begärts, eller
annan tidpunkt som förbunden enats om, skall medlemsförbunden utse en medlingsnämnd,
där vardera parten utser varsin ledamot vilka i sin tur gemensamt utser en ordförande.
Ordföranden skall utses inom två månader
PTKs styrelse skall informeras om att medlemsförbund inlett medlingsförfarande
varje förbund bär kostnaden för den ledamot de utsett. Kostnaden för ordföranden delas
lika mellan berörda förbund
bägge medlemsförbunden skall följa medlingsnämndens beslut
om ett medlemsförbund ej accepterar medlingsnämndens beslut skall frågan om uteslutning
av medlemsförbundet prövas av stämman – vid denna prövning äger de tvistande
förbunden ej rösträtt
stämman i detta fall endast skall pröva om något förbund har brutit mot stadgarna genom
att inte medverka till tvistens lösning. Stämman skall inte behandla den underliggande
konflikten
tvister kring befintliga avtal skall lösas genom den tvistelösningsmodell som stipuleras i
dessa avtal. Om tvistelösningsmodell saknas i avtalet eller tvistelösningsprocessen lett till en
uppsägning av avtalet, så är ovanstående regler tillämpliga
6 mom. Det åligger till PTK anslutna förbund att:
•

verka för god sammanhållning och iaktta lojalitet mot beslut fattade av PTK

•

i behörig tid betala beslutade avgifter

•

låta organisationen ta del av årsredovisningar och annan information om förbundets
verksamhet

•

lämna erforderligt underlag för att organisationen skall kunna fullgöra sina uppgifter
och uppdrag

•

följa organisationens stadgar

7 mom. Om förbund begär utträde upphör förbundets medlemskap i och med utgången av
det kalenderår under vilket utträde begärts. Avgift erläggs under tolv månader efter begäran
om utträde.
8 mom. Förbund som bryter mot PTKs stadgar kan uteslutas av stämman (ordinarie eller
extra stämma). Beslut om uteslutning fattas med två tredjedelars majoritet. Medlemskapet
kan härvid upphöra omedelbart, om stämman så beslutar. Inbetalda avgifter är dock alltid
förverkade.
9 mom. Återinträde kan beviljas enligt samma regler som vid nyinträde. Vid återinträde
inom två år från utträdesdagen kan stämma besluta om att högst två årsavgifter ska betalas.

ORGANISATION
4 § Organisation

PTK utövar sin verksamhet genom stämman, överstyrelsen, styrelsen,
förhandlingschefsgruppen och förhandlingsgrupper. Dessa organ har en kansliorganisation
till sitt förfogande under ledning av kanslichefen.

STÄMMAN
5 § Stämmans roll
Stämman är PTKs beslutande organ i följande frågor:
•

medlemskap

•

förbundens avgifter till PTK

•

val av revisorer

•

stadgeändring

•

upplösning

6 § Stämmans sammansättning
1 mom. Stämman skall bestå av en representant för varje förbund som är anslutet till PTK.
Dessutom har överstyrelseledamöterna rätt att delta vid stämman och äger yttrande- och
förslagsrätt.
2 mom. Uppgift på utsedda förbundsrepresentanter till ordinarie stämma skall lämnas
senast fem veckor före stämmans öppnande. Uppgift på utsedda förbundsrepresentanter till
extra stämma skall lämnas i enlighet med överstyrelsens beslut vid varje enskilt tillfälle.
3 mom. Kanslichefen skall delta vid stämman och äger yttrande- och förslagsrätt.
7 § Röstning
Varje förbundsrepresentant äger vid stämman så många röster som svarar mot det
medlemsantal i PTK som förbundet redovisat vid föregående årsskifte. I följande frågor
fattas beslut med kvalificerad majoritet (två tredjedelar):
stadgeändring
inträde/uteslutning
upplösning (två tredjedelar vid två stämmor med minst sex månader emellan)
Övriga frågor beslutas med enkel majoritet. Om någon förbundsrepresentant så begär krävs
att minst två förbund är överens om beslutet.
8 § Formkrav
1 mom. Ordinarie stämma sammanträder vart fjärde år före den 30 juni.
Överstyrelsen fastställer tid och plats.
2 mom. Extra stämma skall hållas om överstyrelsen eller om förbund, som representerar
mer än en tredjedel av de anslutna förbundens sammanlagda medlemsantal eller en
tredjedel av de anslutna förbunden, begär det och anger de ärenden enligt 5 § 1 mom, som

de önskar få behandlade på stämman. Slutligen skall extra stämma hållas om revisorerna
begär det med anledning av vad som föreskrivs i 22 § 3 mom.
3 mom. Kallelse till ordinarie stämma utfärdas av överstyrelsen senast 45 dagar före
stämmans hållande. Kallelse till extra stämma utfärdas av överstyrelsen senast sju dagar före
stämmans hållande. Efter begäran om extra stämma skall överstyrelsen utlysa sådan inom
45 dagar. I kallelse till extra stämma skall de frågor anges som föranlett stämmans
inkallande.
4 mom. Överstyrelsen skall sända ut nödvändiga handlingar till förbunden senast en månad
före ordinarie stämmas hållande. Efter kallelse till extra stämma utsänds nödvändiga
handlingar så snart omständigheterna medger det.
5 mom. Föredragningslista till stämman upprättas av överstyrelsen. Vid ordinarie stämma
skall följande ärenden behandlas:
•

prövning om stämman kallats i behörig ordning

•

justering av röstlängden

•

val av ordförande vid stämman

•

val av sekreterare vid stämman

•

sättet för protokollsjustering

•

rapport om verksamheten under stämmoperioden

•

val av revisorer och revisorssuppleanter

•

beslut om avgift

6 mom. På stämma får endast ärende som angivits i kallelsen behandlas.
7 mom. Vid stämma skall protokoll föras.

ÖVERSTYRELSEN
9 § Överstyrelsens roll
1 mom Överstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, är PTKs högsta beslutande organ mellan
stämmorna.
2 mom. Överstyrelsen leder verksamheten med iakttagande av vad stadgarna föreskriver om
organisationens syfte.
•

Överstyrelsens ansvar är därvid att:

•

verkställa stämmans beslut

•

årligen fastställa budget och övergripande verksamhetsplan

•

fatta beslut om långsiktiga uppdrag

•

inrätta förhandlingsgrupper enligt stadgar

•

fastställa arbetsordning för förhandlingschefsgrupp och förhandlingsgrupper

•

bereda förslag till stämman

•

besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, i detta beslut deltar inte styrelsens ledamöter.

10 § Överstyrelsens sammansättning
1 mom. Överstyrelsen har följande sammansättning:
Varje förbund, med fler än 1 000 medlemmar redovisade till PTK vid föregående årsskifte,
utser en ledamot och två suppleanter. Till ledamot eller suppleant kan endast utses aktiv
medlem i till PTK anslutet förbund eller hos sådant förbund anställd tjänsteman.
Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av medlemsförbunden för ett verksamhetsår i
taget. Medlemsförbund med medlemsantal i nedanstående intervall utser extra ledamöter
och suppleanter
50 000 - 99 999 medlemmar
100 000 - 249 999 medlemmar
Över 250 000 medlemmar

1 extra ledamot och 2 suppleanter
2 extra ledamöter och 4 suppleanter
3 extra ledamöter och 6 suppleanter

För förbund som har flera ledamöter i överstyrelsen föreligger valfrihet vad gäller vilken av
förbundets suppleanter som skall ersätta ordinarie ledamot.
2 mom. Överstyrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande samt övriga
styrelseledamöter enligt vad som anges i 14 §.
11 § Röstning
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst.
Om någon ledamot så begär tillämpas en viktad omröstning där de i överstyrelsen ingående
förbunden har en röst per påbörjat 10 000-tal medlemmar som redovisats till PTK vid
närmast föregående årsskifte. Förbund som har flera styrelseledamöter skall vid viktad
omröstning utse en styrelseledamot som företräder förbundets alla röster. Vid viktad
omröstning krävs, om någon förbundsledamot så begär, att minst två förbund är överens
om beslutet.
12 § Formkrav
1 mom. Överstyrelsen sammanträder på kallelse av styrelsen eller då minst en tredjedel av
överstyrelsens ledamöter begär det. Överstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Överstyrelsen sammanträder minst en gång årligen.
2 mom. Revisorer ska kallas till överstyrelsen för att avge revisionsberättelse. De äger
yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.
Kanslichefen deltar vid överstyrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.

3 mom Vid överstyrelsens sammanträden skall protokoll föras.

STYRELSEN
13 § Styrelsens roll
Styrelsen svarar för den löpande verksamheten.
Styrelsens ansvar är därvid att:
•

bereda samtliga ärenden till överstyrelsen

•

lägga förslag till budget och övergripande verksamhetsplan

•

årligen avge en verksamhetsberättelse

•

fatta beslut om tidsbegränsade uppdrag

•

på anmälan av förbund/förbundsgrupper utse ledamöter i förhandlingschefsgruppen

•

följa upp förhandlingchefsgruppens och förhandlingsgruppernas arbete

•

inrätta samverkans- och arbetsgrupper i frågor som förbund önskar samverka kring

•

företräda organisationen externt

•

utse representanter i olika organ där organisationen skall representeras, om det inte på
annat sätt framgår hur representationen skall gå till

•

tillse att kansliets verksamhet bedrivs i linje med fattade beslut och organisationens
syfte

•

anställa kanslichef och fastställa anställningsvillkor för denna

•

utse organisationens firmatecknare

•

styrelsen utser styrelse för PTKs utbildningsstiftelse

14 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av överstyrelsens ordförande, överstyrelsens vice ordföranden samt fem
övriga ledamöter. För varje ledamot skall två personliga suppleanter utses. Styrelsen skall
omfatta representanter från följande förbund/förbundsgrupperingar:
Unionen
2
Ledarna
1
Sveriges Ingenjörer 1
Saco-Ö
1 som grupp
TCO-Ö
2 som grupp
15 § Röstning
1 mom. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är ense om beslutet. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden
vid mötet. I förhandlingsfrågor beslutar styrelsen på förslag av förhandlingschefsgruppen,
såvitt inte någon ledamot begär att frågan skall hänskjutas till överstyrelsen.

16 § Formkrav
1 mom. Kanslichefen deltar vid styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.
2 mom Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

FÖRHANDLINGSORGANISATION
17 § Förhandlingsorganisation
Förhandlingar om avtal knutna till de långsiktiga uppdragen hanteras av en
förhandlingschefsgrupp. Förhandlingar i PTK sker i andra fall än för de långsiktiga uppdragen
i förhandlingsgrupper som har motpartskonstellationer som utgångspunkt.
Förhandlingsgruppernas mandat kan omfatta en eller flera frågor beroende på
förutsättningarna inom olika avtalsområden. Systemet bygger på de enskilda förbundens
beslut om deltagande.
18 § Förhandlingschefsgruppen
1 mom. Förhandlingschefsgruppen hanterar förhandlingsfrågorna kopplade till de långsiktiga
uppdragen av gemensam karaktär och är beställare till kansliet i frågor som rör gruppens
arbete. Förhandlingschefsgruppen har också till uppgift att samordna och följa arbetet i de
förhandlingsgrupper som inrättats av överstyrelsen.
2 mom. Förhandlingschefsgruppen består av två företrädare från Unionen, en företrädare
från Ledarna, en företrädare för Sveriges Ingenjörer, en företrädare från Saco-Ö som grupp
samt två från TCO-Ö som grupp.
3 mom. Förhandlingschefsgruppen lägger förslag till styrelsen i förhandlingsfrågor.
4 mom. Förhandlingschefsgruppens arbete regleras i övrigt av den av överstyrelsen
beslutade arbetsordningen.
19 § Förhandlingsgrupper
1 mom. Förhandlingsgrupper hanterar förhandlingar utanför de långsiktiga uppdragen och
de är orienterade mot olika motpartskonstellationer.
2 mom. En förhandlingsgrupp tillsätts av överstyrelsen på begäran av berörda förbund.
3 mom. Förhandlingsgruppernas mandat kan omfatta en eller flera frågor beroende på
förutsättningarna och önskemålen bland medlemsförbunden inom olika avtalsområden.
4 mom. Om överstyrelsen anser att en förhandlingsgrupp agerar i strid mot organisationens
övergripande intressen, kan överstyrelsen dra in förhandlingsgruppens mandat.

5 mom. När en förhandlingsgrupp tillsätts skall de ingående förbunden enas om gällande
regler för gruppens verksamhet. Därvid bör av överstyrelsen fastställda grundregler för
förhandlingsgrupper ingå.

PTK-L
20 § PTK-L
1 mom. Respektive förbunds lokala enheter svarar för företagsvisa förhandlingar. När lag
eller avtal förutsätter att tjänstemannaintressena samordnas företagsvis eller förbundens
representanter är överens om detta, kan samordningen ske genom den lokala
tjänstemannaparten (PTK-L).
2 mom. PTK-L utgörs av representanter för PTKs lokala förbundsgrupperingar på företaget
enligt lokala eller förbundsvisa överenskommelser.

AVGIFT
21 § Avgift
1 mom. Avgiften för varje förbund beräknas utifrån antalet medlemmar med vilka förbundet
var anslutet till PTK den 31 december föregående år.
2 mom. Avgiften bestäms av ordinarie stämma som ett belopp per medlem och år.
3 mom. Avgift erläggs med halva årsbeloppet i mars månad och med halva årsbeloppet i
september månad.
4 mom. Avgift skall gälla från ingången av det kalenderår som följer efter ordinarie stämma
hållits, om inte stämman bestämt om annat.
5 mom. Om särskilda skäl föreligger kan extra stämma fatta beslut om ändring av den
ordinarie stämmans beslutade avgift.

RÄKENSKAPER OCH REVISION
22 § Räkenskaper och revision
1 mom. PTKs räkenskaper skall föras per kalenderår.
2 mom. Stämman väljer för tiden till nästa ordinarie stämma två revisorer jämte suppleanter
för dessa. De stämmovalda revisorerna skall biträdas av en auktoriserad revisor.
3 mom. Den årliga berättelsen över revisorernas granskning av PTKs förvaltning och
räkenskaper skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet och föreligga senast den
30 april. Om revisorerna avstyrker ansvarsfrihet skall överstyrelsen inkalla en extra stämma.

STADGEÄNDRING
23 § Stadgeändring

1 mom. För ändring av dessa stadgar krävs två tredjedelars majoritet på stämman.
2 mom. För beslut om ändringar av 25 § gäller två tredjedelars majoritet vid två på varandra
följande stämmor och att det mellan dessa två stämmor har förflutit minst sex månader.

TVISTER
24 § Tvister
Tvister angående tolkning eller tillämpning av stadgarna avgörs av överstyrelsen. Förbund
som inte låter nöja sig med överstyrelsens beslut äger rätt att inom tre månader hänskjuta
frågan till prövning av skiljemän enligt den ordning lag om skiljeförfarande föreskriver.
Överstyrelsens tolkning gäller i sådant fall till dess en skiljenämnd avgjort frågan.

UPPLÖSNING
25 § Upplösning
1 mom. För upplösning av PTK krävs att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor,
och att det mellan dessa två stämmor har förflutit minst sex månader. Vid båda stämmorna
krävs två tredjedelars majoritet.
2 mom. Upplöses PTK skall stämman samtidigt fastställa hur befintliga medel skall hanteras.

