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Sammanfattning 

Studien har utgått från en kvalitativ textanalys utav källmaterial. Syftet med denna uppsats har 

varit att undersöka hur en lokal fackföreningsavdelning diskuterar mentalvårdens byte från 

statligt till kommunalt huvudmannaskap och med bytet sammanhängande anslutning till ett 

större fackförbund. Studien visar att att den fackliga verksamheten Statsens Sjukhuspersonals 

Förbund inte hade någon positiv bild till att landstinget skulle överta ansvaret om mentalvården 

inte heller hade fördbundet på centralnivå någon positiv ”bild” till övergången till Svenska 

Kommunalarbetarförbundet. Den negativa ”bilden” inför landstingets övertagande och 

övergången till Svenska Kommunalarbetarförbundet grundar sig i oro för en försämrad 

profession, som innebär sämre arbetsvilkor. Slusatsen med denna undersökning är att det fördes 

livliga diskutioner både inom den lokala avdelningen samt centralt inom Statens 

Sjukhuspersonals Förbund kring landstingets övertagande. Kommunliseringen bidrar till att 

Statens Sjukhuspersonals Förbund upphör.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The study is based on a qualitative text analysis of source material. The purpose of this paper 

has been to investigate how a local trade union department discusses the change of mental 

health care from state to municipal headquarters and with the interchange of connection to a 

larger union. The study shows that the union activities “Statens Sjukshuspersonals Förbund” 

did not have a positive impression that the county council would take over mental health care, 

nor did it have a positive picture of the transition to the Swedish Municipal Workers' Union. 

Something that is based on worrying about impaired profession. The conclusion of this survey 

is that communalization will end “Statens Sjukhuspersonals Förbund” Association, but by that 

means, it does not automatically mean that it is getting worse for those employed by the 

county council, but it must retain the same working conditions as in state employment. 
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INTRODUKTION 

Alla är vi någon gång i kontakt med vården, vissa mer, andra mindre. Vissa genom besök andra 

verksamma inom vården. Vad som har fascinerat mig under de senaste åren av mitt liv är att 

det är många som är besvikna och missnöjda med vården. Detta har jag inte bara hört av mina 

nära och kära utan även från folk runtomkring samt läst många tidningsartiklar och även hört 

på nyheterna. Bristerna som finns inom vården berör inte enbart patienterna utan också de 

personer som arbetar under landstinget. Många förespråkar idag ett statligt styre. Men hur såg 

man egentligen på detta då det faktiskt var statligt styre av vården? Detta ska jag söka svar på 

genom fackförbundet Statens Sjukhuspersonals Förbund (SSF) och studera hur denna 

fackförening diskuterade när landstinget tog över huvudmannaskapet av mentalvården1 1967.2  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en fackförening diskuterar mentalvårdens 

huvudmannabyte från statligt till kommunalt och med bytet sammanhängande anslutning till ett 

större fackförbund. 

 

För att undersöka detta ska uppsatsen besvara dessa frågeställningar:   

- Hur diskuterades bytet av huvudmannaskap från staten till landstinget i Statens 

Sjukhuspersonals Förbund avdelning 12 

 

- Samt, hur diskuterade Statens Sjukhuspersonals Förbund centralt anslutningen till 

Svenska Kommunalarbetarförbundet. 

 

  

                                                 
1 Mentalvården benämns idag psykiatrin 
2 Åge Jensen, Förbund i förvandling: 80 år med Kommunal, Svenska Kommunalarbetareförbundet., Stockholm, 
1991, s. 43. 
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AVGRÄNSNINGAR  

Perioden som valts för denna undersökning är 1960-talet. Extra fokus ligger på året 1967 när 

landstinget tar över huvudmannaskapet för mentalvården och fackföreningen vid Furunäsets 

sjukhus i Piteå ansluter sig till Svenska Kommunalarbetarförbundet (SKAF). Perioden som 

valts gör det möjligt att analysera hur man diskuterade denna kommunalisering och anslutning 

till SKAF inom fackföreningen. Genom att studera närliggande år till kommunaliseringen ger 

detta möjlighet till att observera eventuella diskussioner som har förts inom fackföreningen. 

Studien ligger till största del på lokal nivå och det är SSF avdelning 12 som kommer att 

undersökas. När sedan landstinget tar över huvudmannaskapet av mentalvården övergår SSF 

till SKAF och där kommer undersökningen att ligga på central nivå. Att undersökningen även 

ligger på central nivå beror på grund av att det inte gått att få fram ur källmaterialet hur man 

diskutera denna övergång på lokal nivå. 

 

MATERIAL OCH METOD 

För att uppfylla uppsatsens syfte har källmaterial från fackföreningen bearbetats. Material 

finns vid Arkivcentrum Norrbotten i Luleå. Källmaterialet består till största delen av protokoll 

förda vid sammanträden med SSF avdelning 12, senare SKAF avdelning 28, samt 

verksamhetsberättelser och minnesskrifter. 

Årsprotokoll och sektionsprotokoll ger en god inblick i den fackliga föreningens verksamhet 

samt en bra uppfattning om hur man diskuterade större frågor inom föreningen. Ur ett 

källkritiskt perspektiv måste man understryka att dessa protokoll är skrivna i en intern kontext 

och därmed speglar, föreningens uppfattning av verkligheten. Dessa protokoll är dock mycket 

användbara med tanke på att det är skrivna där och då, trovärdigheten i dessa protokoll är 

därmed höga. 

Verksamhetsberättelserna för åren runt huvudmannaskapsbytet, samt övergången till SKAF, 

kan man se som en mer utförlig sammanställning av års- och sektionsmöten inom föreningen. 

Detta blir likt prokollen en inblick i klubbens åsikter, men till skillnad från protokollen är 

verksamhetsberättelserna än mer berättande om klubbmedlemmarnas åsikter kring exempelvis 

bytet av huvudmannaskap. Dock finns det viss avgränsning då verksamhetsberättelse från år 

1966 och 1966 fattas. I protokollen kan man läsa konkreta fakta om antingen frågor som tas 

upp med medlemmarna, diskussioner som först vid möten eller om direkta beslut som fattats 
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inom klubben. Verksamhetsberättelserna å andra sidan tar på ett mer personligt plan upp hur 

man känner inför, vilka förhoppningar man har, samt vad man tror om vissa beslut som har 

fattats har bidragit till. Att använda sig av båda dessa källmaterial gör det möjligt att se alla 

beslut som fattats, hur det gick till när besluten fattades och slutligen hur föreningen upplevde 

besluten.   

Minnesskrifter och jubileumsskrifter är till skillnad från protokollen och 

verksamhetsberättelserna skrivna för att nå ut till allmänheten. Dessa 

minnesskrifter/jubileumsskrifter är oftast skrivna utav en högre uppsatt person inom den 

fackligaföreningen och kan därför ge en idealiserad bild. Användbarheten för dessa 

minnesskrifter/jubileumsskrifter kommer därför att vara begränsat i min undersökning.  

Slutligen bör tilläggas att i och med insamlingen av material och bearbetningen av detta så 

bygger denna undersökning på en induktiv ansats, där utgångspunkten har grund i det 

empiriska materialet. Ingången till detta ämne var att söka allt material rörande Landstingets 

övertagande av mentalvården som senare ledde till vissa samband och de valda 

frågeställningarna.3  

I det stora hela utgör uppsatsen en fallstudie, vilket innebär att en mindre del av ett större 

förlopp har undersökts. Ett större förlopp kan innehålla många olika fall vid olika tidpunkter.4 

Det vill säga, händelsen som sker 1967 med landstingets övertagande är ett stort förlopp som 

kan innehålla många olika infallsvinklar. Denna uppsats fokuserar på att studera förloppet 

utifrån ett fackligt perspektiv. Uppsatsens undersökning bygga på en kvalitativ analys utav 

källmaterialet, och med kvalitativ analys menas att, utifrån syfte och frågeställningar, har 

yttranden och diskussioner studerats, med intresse för innebörder och sammanhang senare än 

statistik.5 Denna forskning är även tolkande forskning, då den bygger på textanalys. Detta gör 

dock inte denna undersökning subjektiv utan undersökningen bidrar till en mer generell 

förståelse för ett visst fenomen,6 och genom att använda mig utav teorier och val av problem 

skapar jag ramar som tolkningen kommer att röra sig inom.  

 

                                                 
3 Johan Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok, 1. uppl., Stockholm, 2013, s. 109. 
4 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 35. 
5 Alvehus, 2013, s. 20. 
6 Alvehus, 2013, s 22. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Tidigare forskning som gjorts angående Mentalvårdens kommunaliseringar har Jan-Åke 

Mjureke behandlat 1971 Mentalsjukvårdens huvudmannaskap – en studie över statens och 

landstingens förhandlingar. Avhandlingens namn avslöjar även avhandlingens innehåll. 

Mjureke belyser frågan om hur mycket varje enskilt landsting tyckte att denna reform var 

värd? Hur mycket kostnader de enskilda landstingen var villiga att ta på sig för att reformen 

skulle gå igenom? Eller sett från statens håll, hur mycket var det värt att slippa ombesörja 

verksamheten?  

1963 ramavtal mellan landstingsförbundet och representanter för staten innebar att 

landstingen skulle ta över huvudmannaskapet för mentalvården från och med den 1 januari 

1967, detta efter att lokala avtal har träffats med respektive landsting. Vad detta avtal sa var 

att varje enskilt landsting skulle få ersättning för det motsvarande utgifter som staten hade vid 

övertagandet. Och för vissa enskilda landsting även mer än så. Man var redan innan 1 januari 

1967 väldigt onöjda från landstingets håll med dessa ekonomiska villkor. Landstingen var helt 

enkelt rädda för att det skulle kosta mer än vad det smakade. Det enda skälet till att man ändå 

accepterade detta avtal var för ”samhällets bästa”. Även riksdagen accepterade detta, med 

vissa statsrådstillägg, vilket var till fördel för landstingen.7 

Furunäsets sjukhus, det vill säga Norrbottensläns landsting var ett av några få landsting som 

såg väldigt positiva till denna reform enligt Mjureke, de var rent ut sagt ivriga till reformens 

genomförande och att ta över styret från staten.8 Mest troligt grundade sig denna iver på att 

huvudmanaskapsbytet skulle komma att innebära en gynnande situation för furunäsets 

sjukhus eftersom det utlovades ett stort bidrag för renovering och nybyggnation. Landstinget 

lovade också en uppbyggnad av ett mentalsjukhus i Gällivare, vilket skulle betyda mindre 

vårdplatser för Furunäset men en ekonomisk vinning för landstinget.9 

 

  

                                                 
7 Jan-Åke Mjureke, Mentalsjukvårdens huvudmannaskap: en studie över statens och landstingens 
förhandlingar. Lund, 1971 s. 216. 
8 Mjureke, 1971, s. 17. 
9 Mjureke, 1971, s. 26. 
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Johanna Ringarp har i sin avhandling rörande skolans kommunalisering även berört 

fackföreningarnas ställningstagande till kommunaliseringen där hon skriver: 

”Kommunaliseringen av lärarkåren är en av de största förändringarna som den svenska 

skolan har genomgått i modern tid. I efterdyningarna av beslutet förs fortfarande 

diskussioner om makten över skolan och lärarna. Inte minst från liberalt håll diskuteras 

idag lärarprofessionens status och vilka konsekvenser kommunaliseringen fick. Den 

omstridda reformen kringgärdas också av en hel del rykten. Det talas om att 

förändringen var dåvarande skolminister Göran Perssons verk och hans första stora 

seger som minister. Andra betraktar reformen som början av skolans förfall och 

lärarkårens professionalisering, medan ytterligare andra talar om skickligt utfört 

fackligt arbete.”10   

1989 beslutade riksdagen att den statliga styrningen av lärartjänsterna skulle upphöra från den 

1 januari 1991. Istället skulle kommunerna bli ansvariga arbetsgivare för lärartjänsterna.11  

Innan kommunaliseringen av skolan var lärarna kommunalanställda, men deras löner och 

arbetsvillkor bestämdes centralt utav ställföreträdarlagen. Efter kommunaliseringen kom det 

dock att innebära att personalansvaret senare skulle ligga helt i kommunens händer. Lärarnas 

Riksförbund som inte förespråkade denna kommunalisering menade att lärarnas egna makt 

över sitt arbete skulle komma att försämras nu när de inte längre skulle ha en arbetsgivare 

utan flera. Man var inte bara rädd för att förlora makten över sitt arbete utan också rädd att 

någon annan yrkesgrupp skulle ta arbetet ifrån dem. Vilket man kan se som en inskränkning 

av professionen. Under staten hade lärarna haft stort eget ansvar kring beslut mot 

kommunpolitikerna, men i och med kommunaliseringen började man diskutera hur svagt 

intresset skulle komma att bli för lärarna när alla beslut numera skulle fattas av 

kommunpolitikerna. Det vill säga handlingsutrymmet minskar för lärarprofessionen.12 

När väl kommunaliseringen var ett faktum visade sig att de tre olika fackföreningarna skulle 

möta detta hot på olika sätt. Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet, båda 

anslutna till TCO13, gick ut med en rekommendation till sina medlemmar om att rösta ja till 

kommunalisering, eftersom de ansåg att det skulle finnas ekonomisk vinst för TCO-lärarna. 

                                                 
10 Johanna Ringarp, Professionens problematik: lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. 
Lund: Lunds universitet, 2011, bokens baksida. 
11 Ringarp, 2011, s. 20. 
12 Ringarp, 2011, s. 20. 
13 Tjänstemännens centralorganisation 
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Lärarnas Riksförbud, anslutet till SACO14, menade istället att kommunaliseringen var helt 

utesluten och att det istället handlade om en politisk fråga som inte var hemhörande i 

avtalsförhandling.15       

Ringarp visar att reformen var ett led i en större omvandling av den offentliga sektorn under 

1980- och 90-talen, där välfärdsstaten anpassades till de nya ekonomiska villkoren, samtidigt 

som ansvaret för lärarkåren föres till kommunerna. Lärarkåren ställde sig först väldigt 

negativt till denna förändring eftersom detta skulle betyda enligt de själva att den likvärdiga 

skolan med en huvudman nu skulle splittras i och med kommunaliseringen, samt att statusen 

på yrket skulle minska. Ringarp menar att lärarna faktiskt fick rätt här och att 

kommunaliseringen av skolan bidrog till en negativ inverkan på läraryrkets 

professionalisering. Detta eftersom de förändrade förutsättningarna, framförallt ekonomiska, 

bidrog till helt andra villkor för professionen.16  

Ringarp beskriver hur denna kommunalisering blev ett hot för lärarprofessionen. Vilket 

kommer hjälpa min undersökning där jag likt hennes avhandling kan undersöka utifrån 

samma teorier om fackföreningen SSF inställning till kommunalisering kan ha varit en 

professionell strategi eller facklig strategi, denna teori kommer att diskuteras och förklaras 

mer under teoretisk referensram. 

 

  

                                                 
14 Sveriges akademikers centralorganisation 
15 Ringarp, 2011, s. 22. 
16 Ringarp, 2011 s. 175–177. 
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TEORETISKREFERENS RAM 

Jag har valt att använda mig utav Rolf Torstendahls teorier kring fackliga och professionella 

strategier eftersom jag finner dessa passande utifrån min tidigare forskning. Ringarp har 

använt sig utav samma teorier rörande kommunaliseringen av skolan och fackens 

ställningstagande. Jag hoppas med hjälp av Torstendahls teorier kunna på ett mer begripligt 

sätt beskriva och förstå den fackliga verksamhetens agerande vid kommunaliseringen.    

Torstendahls teorier följer två huvudlinjer, en facklig och en professionell strategi. En 

professionell strategi betecknas av att olika villkor sätts upp. Exempelvis så finns det vissa 

krav som måste uppfyllas för att man ska få tillträde till vissa yrken, oftast brukar det röra sig 

om kunskap och legitimering. Man försöker alltså skapa högre status av ett visst yrke som i 

sin tur leder till skapandet av en grupp med ett ”högre värde”. En facklig strategi utmärks 

istället av att en grupp inom ett visst yrke gemensamt jämför sig med andra grupper. 

Jämförandet handlar främst om arbetsvillkor och löner men även andra förmåner. Den 

fackliga föreningen kan i sin tur ta denna jämförelse att ställa emot arbetsgivaren för att själva 

få så bra villkor som möjligt. 17 

Torstendahl tar upp exempel för att förklara fackliga och professionella strategier djupare. 

Bland annat skriver han om sjuksköterskorna som har en intressant utveckling då det kommer 

till strategier. När sjuksköterskorna började organisera sig hamnade de på den professionella 

strategins grund. Dock fick de inte alla sina önskningar verkställda omedelbart, men efter 

hand förverkligades sjuksköterskornas professionella krav delvis. Sjuksköterskorna var ändå 

inte belåtna med detta och började istället att jämföra sina villkor med andra gruppers. Vad 

som händer för sjuksköterskorna är att en ny strategi utvecklas, en strategi som kommer 

innebära att utbildnings- och legitimeringskraven höjdes samt att begränsningar av tillträde 

gjordes. Trots detta så kunde även lönekrav och arbetsvillkor höjas, detta baserats på hur 

andra hade det. Vad detta betyder är just det att sjuksköterskorna inte bara hade en strategi att 

utgå från utan blandade både professionella och fackliga strategier. Detta är inte ovanligt 

enligt Torstendahl utan det har blivit mer av normalitet här i Sverige för bland annat 

sjuksköterskor, läkare, lärare och många andrayrkesgrupper att börja från en professionell 

strategi till en blandning av båda. 18 

                                                 
17 Rolf Torstendahl, ”Professionell och facklig strategi”, Fackliga organisationsstrategier (red, Anders L. 
Johansson), Solna: Förlagstjänst, 1997 s. 40. 
 
18 Torstendahl, 1997 s. 42. 
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Utifrån Torstendahls teorier kommer frågan ställas kring SSF:s inställning till 

kommunaliseringen om det möjligen kan vara en professionell strategi så till vida att de 

genom kommunaliseringen såg möjligheter till ”utestängning” av grupper som saknade 

kunskap och legitimation? Eller kan det vara en facklig strategi för att de förväntade sig högre 

löner, bättre arbetsvillkor? Eller möjligen en blandning av båda, eftersom det ena inte behöver 

utesluter det andra. 
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HISTORISK BAKGRUND 

STATENS SJUKHUSPERSONALS FÖRBUND VÄXER FRAM 
 

För att förstå uppkomsten av fackföreningen SSF har jag använt mig utav en jubileumskrift 

från förbundets 50-års jubilum skriven av ordförande Hans Truedsson samt en minnesskrift 

när Statens Sjukhuspersonals Förbund firar 50 år skriven av Joel Berglund föreningens 

orförande. 

Under 1800-talet så sker en hel del förändringar i samhället bland annat så börjar arbetarna 

kämpa för att få bättre arbetsvilkor och löner för sitt slit. Det blir fackföreningarna som till 

slut växer fram och gör det mer möjligt för arbetarna att kunna påverka sin situation. 19 Runt 

sekelskiftet 1800 till 1900, kan man säga att fackföreingsrörelser har slagit igenom inom de 

flesta yrkesområden, men ännu inte inom det psykiatriska området. Här var personalen 

fortfarande oorganiserad fram till 1908.20  

Hur SSF sedan uppkom är en lång historia som involverar många sammanslagningar mellan 

olika förbund och avdelningar. Men grunden till SSF uppkom redan 4 juli 1908 och hette då 

Svenska Hospitalspersonalens Förbund, som sedan ändrade namn 1931 till Svenska 

Sinnessjukvårdspersonals Förbund. Den rena och skära SSF kommer till 1941 då det sker en 

sammanslagning mellan Svenska Sinnessjukvårdspersonalens Förbund och Statens 

Sinnessjukhus Ekonomipersonals Förbund.21 Förbundet hade från start varit anslutna till LO22 

samt statstjänarkartellen och under slutet av 1940 talet var föreningen allmänt ansluten till 

TCO23.24  

 

  

                                                 
19 Hans Truedsson, Statens sjukhuspersonals förbund femtio år: 1908–1958, [Förb.], Stockholm, 1958 s. 30. 
20 Truedsson, 1958, s. 39. 
21 Truedsson, 1958, s. 287. 
22 Landsorganisationen  
23 Tjänstemännens centralorganisation  
24 Truedsson, 1958, s. 284. 
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AVDELNING 12 VÄXER FRAM 
 

SSF avdelning 12 tillkom 1913 detta på grund av påtryckningar från förbundet om att de var i 

behov av en lokal avdelning. Eftersom en ny förening kräver ett vist arbete blev det i början 

lite omställningar men det visade sig sedan vara mödan värd. Intresset för förbundet var stort 

det visade sig på det första sammanträdet då man hade 71 medlemmar medverkade. Man 

arbetade under det första året med gemensamma förbättringar i alla avseenden och under årets 

gång blev medlemmarna bara fler.25 

SSF var under 1960-talet en av Piteås största fackföreningar. En samlingspunkt för alla som 

arbetade inom mentalvården. Det var inte enbart på arbetsplatsen som föreningen hade även 

vunnit respekt och förtroende utan även utanför. Utan någon direkt kunskap om hur en 

fackförening ska styras har man tagit sig till denna starka position, en position som har kostat 

mycket arbete. 

Utvecklingen för avdelningen har gått framåt i stormsteg och kanske har föreningen samtiden 

med det rådande samhällsutvecklingen att tacka. Värdet i att ha en fackförening var högt, alla 

konflikter som uppstod gick att lösa i samförstånd inom avdelningen.  

Ledstjärna för avdelningen har alltid varit solidaritet och samverkan. En målmedvetenhet om 

att föra de anställdas talan för bättre anställningsvillkor och arbetsförhållanden.26 

 

KOMMUNALISERINGEN 1967 

Ett möjligt huvudmannaskapsbyte var under lång tid aktuellt. Detta berodde på att det fanns 

en vilja om en sammanslagning mellan den psykiatriska vården och kroppssjukvården. De 

flesta som led av psykisk ohälsa led också av fysisk åkomma och behövde behandlas för båda, 

vilket inte var så enkelt då dessa vårdtyper fanns på olika sjukhus geografiskt sett långt ifrån 

varandra. Vilket förde med sig ökade ekonomiska kostnader.27 

Dåvarande inrikesdepartementschefen skriver i proposition 106 till riksdagen år 1956 att man 

redan då gärna vill se att all vård ska ligga under landstinget, även mentalvården. Men detta 

såg man inte möjligt förens all upprustning utav statens mentalvårdssjukhus var gjorda. 

                                                 
25 Joel Berglund, Avdelning 12: statens sjukhuspersonals förbund vid Furunäsets sjukhus, Piteå, 50 år: 1913–
1963: minnesskrift, avd., Piteå, 1963, s. 15. 
26 Berglund, 1963, s. 5. 
27 SOU 1960:9, De ekonomiska villkoren för en huvudmannaskapsreform inom mentalsjukvården, s. 9. 
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Möjligen skulle ett fåtal sjukhus tidigare kunna byta huvudman innan staten genomfört dessa 

upprustningar. statsutskotten ville inte direkt ta ställning till något beslut men man ansåg att 

det var hög tid att planera för mentalvårdens framtid och de ekonomiska förutsättningarna 

samt olika villkor som de skulle innebära med ett huvudmannaskapsbyte. 28 

I proposition 171 från 1963 kan man läsa att från och med den 1 januari 1967 ska landstinget 

ta över ansvaret och styret över mentalvården. Det är staten och varje enskilt landsting som 

tillsammans ska förhandla om avtal men att det finns vissa allmänna bestämmelser som de 

måste utgå ifrån. Förslaget innebär att landstinget kommer att ha ansvar över all öppen och 

sluten mentalvård, undervisningen, vården av psykiskt efterblivna samt epilepsivården. Detta 

blir som man önskade redan på 50-talet, att kropps- och mentalvården kan anpassas 

tillsammans under landstingets styre.29 

Under de allmänna bestämmelserna finns vissa villkor för de olika parterna. Exempelvis så 

ska landstinget överta mentalvården kostnadsfritt. Staten måste lämna bidrag för både drift- 

och investeringskostnader. Landstinget ska överta statens personal med garanti, så läge dessa 

anställda får samma eller motsvarande tjänst.30 

 

  

                                                 
28 SOU 1960:9, De ekonomiska villkoren för en huvudmannaskapsreform inom mentalsjukvården, s. 9. 

29 Proposition 1963:171. landstingskommunernas övertagande av statens mentalsjukvård, s. 1 
30 Proposition 1963:171. landstingskommunernas övertagande av statens mentalsjukvård, s. 2. 
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UNDERSÖKNING 

Undersökningsdelen kommer att redovisas genom två olika huvudkategorier, innan 

övergången respektive efter övergången. Från 1963 till och med 1969. Under dessa 

huvudkategorier kommer två underruubriker uppstälda utifrån frågeställningarna. 

Frågeställningarna rörande hur man diskuterade denna kommunalisering inom fackföreingen 

SSF avd 12 samt hur man diskutera på central nivå ansluntingen till SKAF före och efter 

övergången. 

 

INNAN ÖVERGÅNGEN 

DISKUSSIONER FÖRE BYTET AV HUVUDMAN 

Från verksamhetsberättelse 1963 kan man redan då läsa om den kommande 

kommunaliseringen av mentalvården. Beslutet om landstingets övertagande godtogs av 

riksdagen den 10 december 1963. Vad man vid denna tidpunkt vet om den kommande 

kommunalisering av mentalvården är att en kommitté ska utnämnas som i sin tur ska föra de 

ekonomiska förhandlingarna samt komma överens om avtal mellan stat och varje enskilt 

landsting.31 

I och med att landstinget tar över ansvaret över mentalvården 1 januari 1967 så garanterade 

man även alla statligt anställda, inom sjukhusen, att dessa ska ha kvar sina tjänster men att 

man istället går över till landstingstjänst. Men vid höstförhandlingarna 1964 så begärde 

civildepartementet istället att all sjukvårdspersonal först måste säga upp sitt ordinarie avtal för 

att kunna erhålla samma lön och sedan bli landstingsanställd. Detta sa samtliga nej till och 

man kom istället överens om nya förhandlingar som skulle äga rum 1965. Några 

förhandlingar blev dock inte av 1965.32 

När inga förhandlingar blir av och med en viss oro över framtiden början man istället 

spekulera i hur det kommer blir med den nya arbetsgivaren när det kommer till anställnings- 

och löningsvillkor, vad denna spekulation kring förändring tros komma att innebära förtäljs 

inte men33 SSF ansåg det mycket märkligt att civildepartementet för det första kräver en 

                                                 
31 Verksamhetsberättelse, 1963, Akriv 1865:1, vol 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 

32 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966 s. 5–6. 
33Verksamhetsberättelse, 1964, Akriv 1865:1, vol 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
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uppsägning av avtal då det redan är skrivit i proposition att alla anställda ska ha statlig tjänst 

fram till landstingets övertagande, samt att man sedan inte vill förhandla om när tiden närmar 

sig. Inrikesministern Rune B. Johansson skriver också i proposition 171 att det är väldigt 

viktig att alla statligt anställda hjälper till och inte försvårar under övergångsperioden just för 

att det ska gå så smidigt som möjligt. Inom den fackliga verksamheten börjar man starkt 

tvivla på att reformen om nytt huvudmannaskap ska bidra med något positivt. Ser man 

dessutom till de statliga anställnings- och pensionsvillkoren så har landstinget sämre avtal 

med sina anställda än staten.34 

Man känner inom fackföreningen att det har rått en ovisshet angående landstingets 

övertagande. Medlemmarna har inte fått diskutera arbets- och anställningsvillkor eller några 

som helst övergångsbestämmelser som kan komma att råda när landstinget väl tar över. 

föreningen anser att den ordinarie anställningen vid staten borde på något sätt avlösas före 

övergången till landstingstjänst och att dessa frågor borde vara lösta innan de överförs till den 

nya arbetsgivaren.35 

SSF accepterade dock proposition 171 och riksdagens beslut om landstingets övertagande och 

man försökte även jobba inom förbundet med att vända den oro och skepsis som fanns inom 

verksamheten. Staten bidrog dock inte på något sätt för att göra denna övergång smidig. Man 

hade en känsla inom den fackliga verksamheten att genom detta huvudmannaskapsbyte så 

kommer mentalvården att gå från en huvudfråga till att enbart bli en detalj.36 

I och med kommande förändringar av mentalvården så ser man på framtiden för furunäsets 

sjukhus ovisst, mentalvården kan nu komma att omarbetas. Möjligen ska mentalvården 

komma allt närmare kroppssjukvården, och de aktiva platserna som finns ska vara i anslutning 

till lasaretten och kroppssjukvården samt att en mer omfattande renovering ska ske på 

furunästes sjukhus. Med förhoppningar om att göra furnäsets sjukhus till den centrala punkten 

för länets mentalsjukvård.37 SSF hade under 50-talet blivit väldigt positiva till att staten 

äntligen lyssnade och ville göra det möjligt med upprustning och nybyggnation av 

avdelningar på landets alla sjukhus. När den nya reformen omlandstingets övertagande sedan 

kom till riksdagens bord sköts dessa nybyggnationer och upprustningar upp, vilket man 

                                                 
34 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966 s. 6. 
35 Verksamhetsberättelse, 1965, Akriv 1865:1, vol 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
36 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966 s. 6. 
37 Verksamhetsberättelse, 1963, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
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befarade skulle ske. Man hoppades att bygget skulle dra igång i snabb takt efter 

övergångsperioden.38 

Vid möte som hölls den 31 oktober 1963 där avdelning 12 och avdelning 30 vad närvarande 

diskuterade man om en möjlig sammanslagning med avdelningarna, detta med anledning till 

den kommande kommunaliseringen. Ett förslag som skulle utredas senare.39 Detta kom att 

verkställas 1964. Ordförande Joel Berglund menade att det var viktigt att redan nu förbereda 

sig inför landstingets övertagande så vi tillsammans kan stå starka inte minst i fackliga 

hänseenden.40 Den fackliga anslutningen var positiv och man hoppades att 

ekonomiavdelningen skulle känna samma samhörigheter och solidaritet med de gamla 

medlemmarna. En stark facklig organisation har större möjlighet att kämpa för 

medlemmarnas intresse.41 

Föreningen ser inte speciellt ljust på den framtida utvecklingen med det kommande 

förändrande huvudmannaskapet för mentalvården.42 Föreningen påpekar också att det är en 

otroligt viktig uppgift att den blivande avdelningens styrelse söker kontakt och arbetar för mer 

inflytande för att lättare kunna tränga sig in och lösa de problem som kan uppstå i och med 

övergången. Man hoppas på att avdelningens intressen ska vidmakthållas även med en ny 

arbetsgivare.43  

Fackföreningens tankar om framtiden är tvetydiga, kanske kommer sjukhuset bli länets 

centrala punkt för mentalvården, speciellt när landstinget planerar för ett sjukhus där man 

strävar efter en fullständig kropps- och mentalvård. Det är dock fortfarande en ovis framtid 

som föreningen har framför sig eftersom det kan lika gärna innebära att Furunäsets sjukhus 

inte kommer att finnas kvar och att landstinget istället väljer att slå ihop all vård tillsammans 

vid kroppssjukhusen.44  

Stort intresse lägger avdelning på att man har en önskan om att alla medlemmar ska bli mer 

aktiva med samarbete med styrelsen för att lätt kunna hantera de problem som kan komma att 

                                                 
38 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966 s. 8. 

39 Verksamhetsberättelse, 1963, Akriv 1865:1, vol 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
40 Protokoll, 15/1 1964, Arkiv 1865:1, vol. 4, A1a4, Arkivcentrum Norrbotten. 
41 Verksamhetsberättelse, 1965, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
42 Verksamhetsberättelse, 1965, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
43 Verksamhetsberättelse, 1963, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
44 Verksamhetsberättelse, 1964, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten 
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uppstå i och med övergången. Stor vikt lägger förbundet på solidaritet med en enad kraft för 

att framställa deras krav till den nya arbetsgivaren, landstinget.45  

Det enda som är klart är att landstinget ska övertaga huvudmannaskapet från och med den 1 

januari 1967 enligt riksdagsbeslut. Dock finns ingen överenskommelse mellan stat och 

landsting ännu. I och med att landstinget kommer att ta över kommer begreppet mentalvård 

att försvinna ur systemet gällande sjukvårdsområdet. Det kommer istället bli en fullständig 

samordning mellan kropps- och mentalvård. Föreningen tror med detta att det kommer att ske 

stora förändringar både inom vårdformen men också på personalsidan.46  

Man hoppas inom föreningen kunna blicka framåt och stå stadiga tillsammans för att kunna 

möta de problem man nu står inför det kommande året i och med landstingets kommande 

övertagande. Ska styrelsen kunna föra medlemmarnas talan är de viktigt att 

sammanhållningen är god. Allas röster ska få komma till tals och genom diskussioner ska 

beslut fattas solidariskt inom förbundet.47 

Karl Grankvist Föreståndare vid Furunäsets Sjukhus informerade SSF avdelning 12 den 5 maj 

1966 om det ramavtal som grundats mellan Norrbottens läns landsting och staten gällande 

landstingets övertagande av mentalvården. I och med avtal mellan Staten och Norrbottens läns 

landsting kan man inte se till några större skillnader för Furunäsets sjukhus och dess personal. 

Planen för landstinget inom en snar framtid är att ett mentalsjukhus i Gällivare ska byggas och 

detta påverkar då vårdplatserna för Furunäset som i sin tur leder till mindre arbete. Grankvist 

såg positivt på landstingets övertagande både för de sjuka men också för personalen eftersom 

han menade att vägen mellan personal och arbetsgivare var kortare och landstinget torde vara 

mer lyhörda än staten någonsin varit. Den slutgiltiga överenskommelsen mellan stat och 

landsting kommer att ske den 28 januari 1966.48 

 

  

                                                 
45 Verksamhetsberättelse, 1964, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten 
46Verksamhetsberättelse, 1965, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
47 Verksamhetsberättelse, 1965, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
48 Protokoll, 5/5 1966, Arkiv 1865:1, vol. 4, A1a4, Arkivcentrum Norrbotten.  
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INNAN ANSLUTNING TILL SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET  

I och med huvudmannaskapsreformen så berör detta även den fackliga verksamheten djupare 

än enbart olika avtal för de anställda. Man ansåg vid denna tid att man snarast skulle ta 

kontakt med SKAF angående sammanslagning mellan förbunden. Förbundet menade att 

samhället är i ständig förändring och det samhälle som nu kom att råda kräver en allt större 

enhet och att den fackliga verksamheten måste även följa med i denna förändring där man 

lägger stor vikt på att skapa de bästa förutsättningar och fackliga framgångar för sina 

medlemmar.49  

I och med förbundet slut och dess medlemmars överföring till annat förbund fanns såklart en 

viss oro med nya förändringar inför framtiden. Man var innan denna sammanslagning med 

SKAF rädd att man skulle bli en minoritet inom det stora förbundet och för samtliga 

medlemmar från SSF skulle rättigheter fall bort i skym undan eller ”drunkna i 

papperskvarnarna”. Därför såg man det extra viktigt att hålla samman och bli än starkare 

tillsammans. Överstyrelsens slutsats har varit att vill de anställda från och med landstingets 

övertagande kunna påverka sina anställnings- och lönevillkor så var sammanslagning med 

SKAF ett måste.50 Sammanslagning måste alltså ske på grund av att SSF var en alldeles för 

liten verksamhet och landstinget hade gjort klart att de inte tänker sluta avtal med någon 

annan än SKAF.51 

SSF menar att det har under åren funnits en god relation mellan de och SKAF så 

förutsättningarna var goda för en fin och förtroendefull framtid tillsammans.52 Men förbundet 

var ändå inte positiva till en anslutning till SKAF på grund utav att man då går från ett 

förbund med 11 000 medlemmar som är en blandad kategori av anställda, som alla kämpar för 

samma mål, bättre utbildning som i sin tur leder till befordran för personalen. Sedan sluta man 

upp dessa 11 000 med ett annat förbund på 160 000 medlemmar med en rädsla om att man 

bara ska bli en liten del av den stora delen. Samt att förhandlingsarbeten mest troligt inte 

kommer gå lika bra som de har gjort inom det lilla förbundet eftersom det faktiskt har visat 

                                                 
49 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966 s. 10–11. 
50 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966 s. 16. 
51 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966, s. 55. 
52 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966, s. 12. 
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sig enligt föreningen själva att mindre grupper har lättare att få igenom krav och villkor till 

skillnad för stora grupper.53 

Det fanns även en rädsla över en rådande hierarki, vilket skulle innebära att kommunarbetare 

skulle prioriteras lägst på listan till skillnad från läkarna som skulle ligga högst och efter de 

kommer sjuksköterskorna. Man går alltså från en jämställdhet med Sjuksköterskeföreningen 

till en betydligt lägre position. Detta utan att nedvärdera SKAF på något sätt utan SSF menar 

att detta är ren fakta. Men förbundet säger också att man inte ska måla fan på väggen men att 

detta är ett fullt tänkbart scenario. Vad föreningen konstaterar är att de inte har någonting att 

säga till om när det kommer till anslutning till SKAF utan LO och Landstingets ord har blivit 

föreningens lag.54  

Man var ett tag inne på att gå emot både LO och Landstinget och endast omorganisera 

förbundet till möjligen, Sveriges Sjukhuspersonals Förbund, Mentalsjukhusens Personals 

Förbund eller Sveriges Mentalsjukhuspersonals Förbund, och genom att göra detta sätta sig 

emot den absoluta anslutningen till SKAF.55 förbundet genomför dock inte denna protest utan 

lyssnar på överstyrelsen som intygade om att förbundet inte kommer ha någon framtid som 

självständig förening, och att de goda positioner föreningens medlemmar hade skulle i sådant 

fall försvinna illa kvickt.56 

Överenskommelse mellan SKAF och SSF förbund angående sammanslagning av förbunden; 

1. SSF och SKAF sammanslås den 1 januari 1967 till ett förbund, vars namn skall vara Svenska 

Kommunalarbetarförbundet.  

2. Från nämnda datum övertager SKAF samtliga SSF:s tillgångar och skulder, sådana de framgår 

av fastställd och godkänd balansräkning med inventarium samt vinst- och förlusträkning per 

31/12 1966, jämte övriga rättigheter och skyldigheter. 

3. SSF till SKAF överförda medlemmar skall, beträffande alla förmåner som tillkommer 

medlemmar i SKAF, äga tillgodoräkna sig medlemskap och verksamhet i SSF som om de 

hade varit medlemmar i SKAF. 

                                                 
53 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966, s. 55. s. 57. 
54 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966, s. 55–56. 
55 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966, s. 58.  

56 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966, s. 59. 
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4. SSF har att utse två representanter, jämte suppleanter, vilka fr. o. m. den 1/1 1967 fram till 

SKAF kongress 1968 skall närvara vid dess överstyrelses sammanträden med yttrande och 

förslagsrätt.  

5. SKAF skall bevaka vid övergångstillfället gällande löne- och anställningsvillkor för SSF:s 

medlemmar. Vidare skall SKAF verka för att personalrepresentationen i direktioner och 

förordsfullmäktigeinstitutioner bevaras samt att nordisk samorganisation för personal vid 

mentalsjukhus kan fortsätta sin verksamhet.  

6. SKAF förbinder sig att vid sammanslagningen övertaga hos SSF anställda funktionärer. Dessa 

skall äga rätt att tillgodoräkna sig anställningstiden i SSF i fråga om pension, ålderstillägg och 

liknande av tjänstetid beroende förmåner som om de hade varit anställda hos SKAF, att fr. o 

.m 1/1 1967 svara för SSF pensionsförpliktelser efter samma grunder, som skulle ha gällt 

under därest funktionärerna varit anställda i SKAF, att svara för pension till förre 

förbundsordföranden C. E Mobert efter de grunder som gäller för honom vid 

övergångtillfället, liksom pension till förbundsordförande Abel Enmark och förbundskassör 

Alfred Ljungqvist enligt de grunder som gäller för dem vid övergångtillfället, att hos SSF den 

31/12 1966 anställd personal bereds, i den mån den önskar, sysselsättning hos SKAF utan 

försämring av sina löne- och anställningsvillkor.  

7. En kommitté på fem personer, två representanter SKAF, två SSF och under ordförandeskap av 

förbundsordförande Abel Enmark, har att handlägga praktiska frågor i samband med 

övergången. 

8. Som allmänna riktlinjer för anpassning av den lokala verksamheten vid sammanslagningen 

skall gälla SSF:s avdelningar, i de län där SKAF bildat eller kommer bilda storavdelning, skall 

ingå i dessa som sektioner. Inom övriga områden skall SSF:s avdelningar, i avvaktan på 

storavdelning, anslutas till berörd samorganisation för de landstingsanställda. I övrigt skall 

SKAF stadga gälla.57 

 

  

                                                 
57 Protokoll fört vid sextonde kongressen, 1966, Statens sjukhuspersonals förbunds organisationstryck 1941–
1967 arbetarrörelsernas arkiv och bibliotek, Stockholm, 1966, s. 53–54. CITAT KOLLA UPP 
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EFTER ÖVERGÅNGEN 

DISKUSSIONERNA EFTER BYTET AV HUVUDMAN 

Under mars månad hade fackföreningen sin första kontakt med representanter för den nya 

arbetsgivaren landstinget samt sjukhusledningen för en allmän genomgång men inga detaljer 

diskuterades. Arbetstidsschema var frågan som var högst prioriterad och vid ytterligare ett 

möte i oktober månad diskuterades man denna fråga och ett förslag från landstingets sida 

uppkom men det var ingenting som föreningen ville godkänna då det skulle innebära mindre 

timmar och mindre lön. Istället arbeta man fram ett förslag från föreningen och framställde 

detta direkt till landstingets kansli, förslaget blev det godkänt för alla parter med en del små 

förändringar som säkert skulle äga rum under den första verkställande tiden. De nya 

arbetstidschema skulle inte enbart bidra till en bättre miljö för patienterna utan även en bättre 

arbetsmiljö och arbetsrutiner för de anställda.58 

Arbetstidsförkortningen är egentligen ingenting som man kan koppla till det nya 

huvudmannaskapet utan det var någonting som förening hade vetat sen innan. Man förtydligar 

också till föreningen att arbetstiderna inte ska förkortas för ändringens skull utan målet ligger 

i så fall på att höja vårdresultaten. Kontakten mellan fackföreningen och landstinget har dock 

inte visat sig positiv. Föreningen är medvetna om att landstinget ska ha haft kontakt med 

föreståndare och husmödrar i Luleå detta utan att avdelningen har fått veta något och därtill 

inte kunnat deltaga. Man ansåg från föreningen att detta var ren diskriminering av 

personalen.59 I och med övergången till landstinget råder det tydligen vilda strejker och 

föreningen uppmanar att man har koll på orsakerna till dessa strejker och försöker gemensamt 

lösa dessa problem, annars kan dessa strejker medföra negativa konsekvenser för 

arbetarrörelsen.60 

Under det gångna året har det varit mycket förhandlingar från landstingets håll, framförallt då 

det kommer till löner och att dessa inte kommer att gynna de mest lågavlönade samt att 

löneklyftorna kommer bli allt större, även om organisationens hade förhoppning om 

löneutjämning.61 Men vid denna tid har inga ändrade lönegradsplaceringar hänt sedan 

landstingets övertagande av mentalvården. Dock kan man vid denna tid se att förmanstjänster 

                                                 
58 Verksamhetsberättelse, 1967, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
59 Protokoll 26/10 1967, Arkiv 3180:1 vol. 1, A1a1, Arkivcentrum Norrbotten. 
60 Årsmöte, 1969, Arkiv 3180:1, vol. 1. A1a1, Arkivcentrum Norrbotten.  
61 Årsmöte, 1969, Arkiv 3180:1, vol. 1. A1a1, Arkivcentrum Norrbotten.  
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tillsätts mer vilket kommer påverka skötarpersonalen genom att denna arbetsgrupp kommer 

att tunnas ut då man förmodligen vid personalökning i första hand tillsätter biträdestjänster.62  

Fackföreningen kämpar inte enbart med lönefrågan utan även med mer insyn och 

medinflytande på arbetsplatsen, men företagsdemokratin är lika bra nu som den var 1963 inte 

alls god. Men föreningen ger inte upp för det, den kämpar vidare.63  

Företagsnämnden har under året enbart haft 2 sammanträden trots att det finns avtal som säger 

att företagsnämnden ska sammanträda 1 gång i kvartalet. Föreningen menar med detta att 

nämnden inte är vad den borde vara. Ett nytt företagsnämndavtal mellan LO och SAP har trätt 

i kraft från och med 1 januari 1967. Men för föreningens del har förhandlingar om ett nytt 

företagsnämndavtal stagnerat. Därför kan man inte sägas om när det nya avtalet kommer 

verkställas.64  

Trots att fackföreningen var skeptisk till kommunaliseringen och att den skedde under en 

socialdemokratisk regering, så var banden till det socialdemokratiska partiet starka. Det visas 

bland annat av att föreningen i januari 1970 litade på att medlemmarna även denna gång 

skulle ge SAP sitt stöd i det kommande valet.65 

Från protokoll 24 oktober 1968 kan man även där läsa om när Socialdemokratiska 

Arbetarpartiets ombudsman Arne Söderström medverkade. Man diskuterar om en kollektiv 

anslutning till SAP. Söderström menade att en fackförening måste ha ett politiskt organ för att 

få styrka, samt att de organet måste ha en ekonomisk trygghet. Efter denna information blev 

det vilda diskussioner inom föreningen. Och än en gång lyfte föreningen sin besvikelse över 

hur illa behandlad man hade blivit av landstinget. Först i och med övergången och sedan 

utvecklingen till där de stod nu. Men om de skulle bli en kollektiv anslutning skrivs dessvärre 

inte.66 

Omställningen till den nya arbetsgivaren har vad man kan se inom föreningen inte gått 

gnisselfritt. Landstinget har enligt den fackliga verksamheten inte alls visat något större 

intresse för personalfrågorna. Föreningen hoppas på att landstinget ska få en positiv bild av 

                                                 
62 Verksamhetsberättelse, 1967, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten 
63 Årsmöte, 1969, Arkiv 3180:1, vol. 1. A1a1, Arkivcentrum Norrbotten.  
 
64 Verksamhetsberättelse, 1967, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten 
65 Årsmöte, 1969, Arkiv 3180:1, vol. 1. A1a1, Arkivcentrum Norrbotten. 
66 Protokoll 24/10 Arkiv 3180:1, vol. 1, A1a1, Arkivcentrum Norrbotten. 
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införandet av företagsdemokrati och att de ska bli en starkare kontakt mellan arbetsgivare och 

arbetstagare.67 

Man redogjorde vid sammanträde efter det första året i landstingskommunaltjänst om den 

besvikelse man kände för de förhandlingar som skett med landstinget och den brist på 

förståelse den nya arbetsgivaren hade närmast förordsnämndfrågan, utökning i kursnämnden, 

företagsnämnden samt arbetstidsfrågor. Man hoppas i framtiden på mer företagsdemokrati 

men för att detta ska bli möjligt måste de anställda börja föra fram frågor och krav. Man 

önskar en bättre kommunikation mellan företagets ledning och personalen annars kan man 

inte säga att företagsdemokrati existerar.68 Eftersom landstinget fortfarande jobbar i tystnad 

och den föreningen känner sig mer eller mindre som ”själlösa kuggar i ett maskineri”. Detta 

för att det inte finns något intresse från arbetsgivarens sida när det kommer till personal och 

utbildningsfråga.69  

Det positiva som hänt ett tag efter att landstinget tagit över mentalvården är bland annat de 

investeringar som gjorts vid Furunäsets sjukhus. Norrbottens läns landsting har investerat i 

över 20 miljoner kronor i Furunäsets sjukhus och gjort det till en modern 

sjukvårdsinrättning.70 I och med landstingets övertagande blev vården för de sjuka bättre och 

detta medförde även att personalen fick bättre arbetsförhållanden. Arbetsuppgifterna ändrades 

från ett övervakande av de sjuka till en mer omhändertagande roll med terapi. Doktor Nylöf 

verksam vid furunäset sjukhus menar att personalen under statligt styre inte hade någonting 

att säga till om och sedan när landstinget tog över och vården förändrades så sker allting i 

team-work och alla får lämna fram sina synpunkter.71 

 

EFTER ANSLUTNING TILL SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET  

Den nya huvudmannen för mentalvården är nu ett faktum, landstinget har övertagit. Inte nog 

med att SSF fått en ny arbetsgivare så har även den fackliga verksamheten bytt ”hem” och 

tillhör numera SKAF.72  

                                                 
67 verksamhetsberättelse, 1967, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten 
68 verksamhetsberättelse, 1967, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten. 
69 Årsmöte, 1969, Arkiv 3180:1, vol. 1. A1a1, Arkivcentrum Norrbotten. 
70 Joel Berglund, Från förvaring till modern sjukvård: Furunäsets sjukhus 1893–1973, Piteå, 1974, s. 35. 

71 Berglund, 1974, s. 35. 
72 Verksamhetsberättelse, 1967, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten 
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Omställningen till SKAF har inte alls fört med sig några större problem. De skriver att de 

hållit en låg profil, vilket föreningen själva inte anser är så konstigt i början av en facklig 

anslutning. Man har heller inte varit i kontakt med storavdelningen för SKAF men hoppas i 

framtiden på en starkare kontakt.73 

  

                                                 
73 Verksamhetsberättelse, 1967, Akriv 1865:1, vol. 5, A1c1, Arkivcentrum Norrbotten 
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ANALYS OCH SLUTDISSKUSION   

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur man diskutera komunaliseringen av 

mentalvården ingom den fackligaföreningen SSF. Samt hur man ställde sig till anslutningen 

av SKAF. I detta avsnitt kommer empirin att analyseras med hjälp av den redan presenterade 

teoretiska referensramen och den tidigare forskningen. 

  

LANDSTINGETS ÖVERTAGANDE 

Diskusionerna som fördes då man inom den fackliga verksamheten SSF fick veta 1963 att 

landstinget ska överta styret från staten av mentalvården 1 januari 1967 var tu delade. Staten 

hade äntligen börjat göra saker för profesionen, upprustningar skulle äga rum och man kände 

sig nöjda med de schema man under en tid hade jobbat fram.  

Vid första tanke om en ny arbetgivare hoppades man på att detta skulle innebära en positiv 

föräningar för medlemarna och deras arbetsvilkor. Det första som händer när beslutet fattas 

om landstingets övertgande blir att renovering och nybyggnationer stannar upp. Detta skapar 

såklart en oro och tvivel inför vad som komma skall. Den andra som sker är att förhandlingar 

som ska hållas där fackföreningen ska få information och alla sina frågor besvarade kring 

övergången ständigt skjuts upp. Än mer oro skapas inom föreningen och en negativ bild målas 

upp om den kommande arbetsgivaren. Det fanns en räsdla om att denna kommunalisering 

skulle leda till att menatlvården skulle gå från huvdfråga till att i framtiden enbart bli en detalj 

och att allt fokus skulle ligga på kropsssjukvården.  

Föreningen kände att de var otroligt viktigt att nu stå starka tillsammans och slog därför ihop 

sig med ekononomipersonalen, avdelning 30. Möjligen en facklig strategi där man ville få en 

större grupp, en högre röst för att kunna stå emot den nya arbetgivaren och kunna förhandla 

om sina rättigheter samt löne- och arbetsvillkor. 

Vad man kan se i och med denna undersökning är att då landstinget tar över blir det inte 

enbart en förändring för medlemmarna det vill säga all personal som jobbade vid Furunäsets 

sjukhus utan även vården i sig ändas. Vården ändras och går över från förvaring av 

mentaltsjuka individer till vård och omsorg av de sjuka. I och med att vården ändras blir det 

även mer positivt för de arbetande vid sjukhuset. Mer frihet och ansvar. 
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Vad man kan se gällande Torstendahls teorier kring fackliga- och professionella strategier är 

att man kan koppla kommunaliseringen av mentalvården och anslutningen till SKAF till 

möjligen professionella strategier.  

Vad som händer när landstinget tar över är att de som redan innehar statlig anställning får 

fortsätta med samma förutsättning men inom landstingskommunaltjänst istället. Men för 

nyanställda kommer kraven på yrket höjas, högre utbildning och adekvat kompetens för den 

arbetsuppgift som ska utföras. Detta visar att landstinget i sin tur vill att professionen skulle få 

en positivare klang än vad den en gång hade. Detta skiljer sig från Ringarps avhandling om 

kommunaliseringen av skolan som bidrog till att läraryrket fick en mer negativ klang och en 

sämre profession.  

I och med Mjurekes avhandling ser man att Norrbottens läns landsting var otroligt positiva till 

att få övertaga mentalvården eftersom detta skulle innebära ekonomiska fördelar för 

landstinget då bidrag från staten skulle generera i renovering och göra utbyggnader av 

Furunäsets sjukhus samt att det skulle bli ett mentalsjukhus även i Gällivare. Fler vårdplatser 

mer intäkter. Men för furunäset skulle detta betyda mindre vårdplatser och mindre vårdplatser 

betyder mindre arbetsuppgifter.  

I och med kommunaliseringen av mentalvården så fanns det heller inga direkta påtryckningar 

varken från staten att de verkligen ville bli av med ansvaret eller att landstinget tänket att de 

skulle överta för ekonomisk vinning. Syftet var mer eller mindre av praktiska skäl. All annan 

vård hade redan landstinget hand om vid de centrala lasaretten och då man upptäckte att 

patienterna vid mentalsjukhusen ofta led av kroppsliga åkommor och inte enbart psykiska 

fanns det ett transportproblem som gjorde att de ekonomiska kostnaderna ökade. Så därför 

fanns det en önskan om att i sinom tid få mentalvården och kroppssjukvården allt närmare 

varandra för att faktiskt kunna ge patienterna bättre vård. Slutsatsen av detta är alltså att det 

fanns ingen direkt fråga om facklig strategi eller ökad profession från SSF men möjligen hade 

denna studie sett annorlunda ut om kommunaliseringen hade varit en demokratisk fråga som 

hade avslutats med omröstning.  

När det kommer till fackliga strategier så kan man följa empirin och se att den fackliga 

verksamheten alltid haft en strävan framåt, alltid velat det bästa för sina medlemmar. Hårt 

arbete för att bli så stark föreningen som möjligt och alltid uppmana sina medlemmar att vara 

medvetna om de krav de kan ställa på sin arbetsgivare. Men det går inte att koppla själva 

kommunaliseringen till fackliga strategier eftersom den fackliga verksamheten snarare såg det 
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mer positivt att stanna kvar i statligtjänst eftersom de visste vad de hade men inte vad de 

skulle få under annat styre. 

 

ANSLUTNING TILL SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET 

I och med denna underöskning fans det en förhoppning om att besvara hur SSF diksutera 

anslutningen till SKAF på lokal nivå men tyvärr fanns inte de materialet. Därav har material 

centralt från SSF där inte samtliga men många av avdelningarna har samlats inför den 

sextonde och sista kongressen 1966 där man faktiskt diskuterade anslutningen till SKAF. Min 

mening är att avdelning 12 aldrig behövde diskutera denna fråga eftersom de redan hade 

diskuterat denna fråga centralt med resterande avdelningar. 

Precis som med diskutionera kring landstingets övertagande så fanns det även här delade 

åsikter kring anslutningen till SKAF.  

För det första så var detta ingen fråga om det skulle ske eller inte. Den nya arbetgivaren 

landstinget hade gett kravet att SSF var tvungna att uppgå i SKAF. om detta inte skulle ske 

skulle heller inte landstinget förhandla med SSF eftersom landstinget ansåg att SSF var en 

alldeles för liten förening att förhandla med.  

SSF hade egentligen ingenting emot SKAF. De fanns en god relation mellan dessa förbund 

men vad som gjorde föreningen tveksam till denna anslutning var en rädsla om att tappa sin 

röst. Att gå från ett litet förbund på ca 11 000 medlemmar till att ansluta till ett stort förbund 

med ca 160 000 medlemmar skulle kunna innebära att den lilla grupp som SSF skulle bli inte 

skulle kunna ha möjligheten att på något sätt inverka medlemmarnas önskningar och krav för 

att främja bästa möjliga arbetsvillkor.  

I och med de krav från landstinget om att man var tvungen att ansluta till SKAFså fanns 

tanken där ett tag om att totalt gå emot landstinget och istället göre en förändring av 

föreningen med ett möjligt namnbyte och sedan fortsatta med samma grund det hade innan 

övergången. Detta för att föreningen viste sen tidigare erfarenhet att en liten samlad grupp har 

större möjlighet att bli hörd än en liten grupp under en större grupp. Man fick dock råd om att 

detta var en dum idé och att det var för medlemarnas bästa att fasktiskt ansluta sig till SKAF 

och de förslag man kommer överens om gällande övergången blir faktiskt till fördel för 

föreningen.  
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Efter anslutnigen har inte min empiri inte kunnat besvara så mycket mer än att man håller på 

att anpassa sig in till den nya förändringen men att man inte har någonting negativt att säga 

om anslutningen eller om relationen till SKAF. 

 

AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka fackföreningen SSF:s ställningstagande till 

kommunaliseringen av mentalvården. Studiens slutsatser är att kommunaliseringen bidrog till 

SSF:s upphörande.  

I och med att denna studie slutar året efter landstingets övertagande går det inte med befintligt 

material att säga vad som sedan händer mellan förbundet och landstinget. Men under 

bearbetningen av materialet till denna stuide hittades en konflikt som skedde på 70 talet efter 

att landtinget hade tagit över huvudmanaskapet från staten och helt plötsligt tar sig friheten att 

ändra i schemaläggningar som de båda parter avtalat om. Denna händelse klassas som den 

första och största fackliga händelsen inom SKAF en möjlig händesle att ta i beaktning för 

vidare studier. 
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