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Mål 2018

• Bli fler medlemmar än vid föregående årsskifte

• Kommunal förbättrar löner och anställningsvillkor samt är ett bra 
stöd i jobbet och i yrkesutvecklingen genom ett arbetsplatsnära 
fackligt arbete med aktiva medlemmar

• Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande 
fackförening som ger bra service

• Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort 
förtroende
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Strategiplan för ungverksamhet i 
Kommunal

• Kommunal behöver skapa facklig medvetenhet hos unga - väcka 
tidigt engagemang

• Ta tillvara på drivkraften- skapa utrymme för olika typer av 
engagemang

• Få redan aktiva att bli mer aktiva

• Kommunal är en organisation även för unga

Ungdomsverksamhet blir 
ungverksamhet

• Mer aktivt lyfta ungas intressefrågor

• Öka medvetenheten och engagemang- både på arbetsplatsen och 
gymnasieskolor

• De aktiva i verksamheten max 30 år

• Fler plattformar för fortsatt engagemang efter fyllda 30 år

• Erfarna fackliga företrädare är coach och mentor
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FörbundFörbund AvdelningAvdelning SektionSektion

Kommunal 
Direkt

Kommunal 
Direkt

Centrala och lokala ungkommittén

• Ledamöterna väljs för två år

• En person från ungkommittén adjungeras i styrelsen

• Ansvarig ombudsman är tillika sammankallande

• Föreslår aktiviteter 

• Finns i relevanta forum och nätverk nationellt och internationellt

• Kommittén är en referensgrupp till organisationen

• Förespråkare för ungas arbetssituation
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Förbundskontoret

• Organiserar förbundsgemensamma riktlinjer och verksamhet

• Stöttar avdelningarna

• Finns i relevanta forum och nätverk nationellt och internationellt

• Följer utvecklingen inom skolinformationen

• Lyfter fram ungas perspektiv i organisationen

• Tar fram och följer upp utbildningar

• Bevakar återväxt

• Utvecklar och följer upp verksamheten

Avdelning/ansvarig ombudsman

• Stöttar och samordnar sektionernas ungverksamhet

• Genomför aktiviteter och utbildningar 

• Samarbete med LO på sommar/vinterjobbet

• Kommunals lokala ungkommitté
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Sektionen

• Medverkar i relevanta nätverk och aktiviteter

• Rekryterar till utbildningar 

• Studerandemedlemmar

• Nominerar till uppdrag

• Unggrupp

Arbetsplatsen

• Engagemanget ska utgå från de arbetsplatsnära fackliga frågorna

• Fackets roll på arbetsplatsen 

• Hur arbetsmarknaden fungerar
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Skolan

• Avdelningen ansvarar för skolinformationsverksamheten

• Skolinformatör blir avdelningsuppdrag 

• Rekrytera studerandemedlemmar

• Studerandemedlemsutbildning 

• Skolorganisatör

PROS: CONS:

• Unga får en plattform

• Formaliserade möten

• Ungas perspektiv och påverkan i 
de olika styrelserna

• Olika förutsättningar och 
resurser

• Den adjungerade har inget 
röstmandat under styrelse 
sammanträden
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