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Kansliet har av styrelsen fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för översättarnas förslag på 
utredning, redovisa vilka av behoven som redan kan anses vara tillgodosedda samt utreda vilka kostnader en 
organisationsutredning skulle medföra.   
 
Huvudsakliga frågeställningar 
Hur tillgodoser vi bäst översättarnas yrkesspecifika behov, dvs. det fackliga arbetet såsom avtalsbevakning, 
avtalsutveckling och proaktivt arbete? 
Hur tillgodoser vi andra behov som är viktiga inte bara för översättarsektionen utan för hela förbundet? 

- synliggörande av översättarna 
- medlemsrekrytering 
- återväxten inom kåren  
- fortbildning och kollegialt utbyte 
- vilka av behoven som redan kan anses vara tillgodosedda 

Vilka frågor bör handhas av anställd personal och vilka kan/ska hanteras av förtroendevalda på sektions- 
respektive förbundsnivå?  
Kan/ska de frågor som sektionen idag själva handhar drivas mer självständigt? Hur ser resurserna ut för detta 
i så fall? 
 
Utredningen ges i uppdrag att besvara följande 

Vilka av behoven kan anses redan vara tillgodosedda? 

Organisation. Kan översättarnas behov tillgodoses inom ramen för dagens stadgar och organisation? Vilka 
ändringar behöver annars göras? Kan/ska översättarsektionens styrelse ges mer ansvar och större formella 
befogenheter? Hur skulle sektionsstyrelsens förhållande till förbundsstyrelsen och kansliet samt övriga 
sektioner i så fall kunna se ut? 
Ekonomi. Hur kan resurser inom förbundet omfördelas så att fler översättarfrågor handhas av kanslianställda? 
Vilken budget bör sektionen ha för att kunna utföra de yrkesspecifika åtaganden som åläggs den? 
 
Förutsättningar för utredningen 

- SFFs stämma antog 2011 motionen om större ansvar för sektionerna. Motionen ledde på stämman 
2012 till beslutet att frågan skulle utredas ytterligare. Ö-utredningen får ses som steg ett i denna fråga. 

- Det är närmast omöjligt att kunna beräkna hur många kanslitimmar ö-utredningen skulle innebära, 
men om förbundsstyrelsen ger klartecken för utredningen är det uppenbart att den skulle bli en av 
kansliets prioriterade frågor. Möjligtvis kan förbundsstyrelsen besluta om ett maxtak i antal timmar. 

- En oberoende representant för ö-sektionen som sakkunnig bör utses av arbetsgruppen.  
- Utredningen bör vara klar 15 okt 2013 så att förslagen kan läggas fram för sektionens årsmöte och 

förbundets stämma 2014. 
- En regelbunden avstämning kansliet-arbetsgruppen-förbundsstyrelse är nödvändig. 

 

Förslag till beslut:  

Att ge kansliet i uppdrag att utföra utredningen för att identifiera olika lösningar/vägar att gå enligt 
ovanstående premisser. Utredningen bör vara klar den 2013-10-15. 
Att efter avslutad översättarutredning gå vidare med att utreda om hur sektionerna kan få större ansvar. 
 
Beslutsnivå: Förbundsstyrelsen 


