Anvisning

Fastställda av förbundsstyrelsen 2018-10-24

ANVISNINGAR FÖR GÄSTMEDLEMSKAP ENLIGT STADGARNA §2.1MOM 3
Inledning
Av stadgarna §2.1 Mom 3 följer att arbetstagare som är utstationerade i Sverige
som arbetar inom Unionens verksamhetsområde kan beviljas gästmedlemskap mot
en symbolisk avgift. Förbundsstyrelsen utfärdar anvisningar för gästmedlemskap.
Förbundsstyrelsen har utfärdat anvisningar för gästmedlemskap för utstationerade
arbetstagare från tredje land respektive från land inom EES eller Schweiz enligt
vad som redovisas nedan.
Syfte
I syfte att ta ett samlat grepp för att organisera medlemmar som är utstationerade
till Sverige – antingen som arbetskraftsinvandrare från tredje land eller som utstationerade från ett land inom EES (EU och Island, Liechtenstein och Norge) eller
från Schweiz ska gästmedlemskap kunna erbjudas som del av ett säkerställande av
att de villkor som erbjuds motsvarar kraven i utstationeringslagen respektive utlänningslagen eller av kollektivavtal för reglering av villkoren. Genom gästmedlemskap kan Unionen driva dessa medlemmars ärenden.
Mål
Målbilden är att Unionen skall kunna ta ansvar för den allt mer ökande
arbetskraftsinvandringen och utstationeringen av arbetstagare från EU och de anställningsförhållanden som erbjuds dessa grupper av arbetstagare. Genom gästmedlemskap stärks förutsättningarna för detta.
Medlemskapet
Unionen ska erbjuda de som kommer till Sverige genom arbetskraftsinvandring
från länder utanför EU liksom utstationerade från EES och Schweiz ett särskilt förmånligt medlemskap.
Medlemskap för arbetstagare från tredje land
Medlemskapet är ett vanligt yrkesverksamt medlemskap med samma tjänster och
förmåner som för andra medlemmar med följande skillnader.

Medlemskapet upphör att gälla när arbetstillståndet tar slut, och gäller som
längst i ett år.
Priset är 200 kr för hela året
Om medlemmen finns på en arbetsplats med klubb så är han/hon även med i klubben.
Medlemskapet ska erbjudas både dem som fått en anställning i Sverige inom ramen
för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU och dem som är utstationerade eller uthyrda till Sverige, genom ett bemanningsföretag utanför EU.
Medlemskapet gäller så länge som medlemmen har arbetstillstånd i Sverige, dock
som längst i ett år. Därefter avslutas det automatiskt. Om medlemmen stannar i
Sverige längre än ett år erbjuds han/hon att fortsätta vara medlem i Unionen, men
blir i så fall vanlig yrkesverksam medlem och betalar fullt pris från och med då (ej
3 månader gratis).
Medlemskap för utstationerade arbetstagare från EU/EES
Medlemskapet är ett vanligt yrkesverksamt medlemskap med samma tjänster och
förmåner som för andra medlemmar med följande skillnader:
Medlemskapet upphör att gälla efter ett år, dock senast när utstationeringen
upphör. Om medlemmen är utstationerad i Sverige längre än ett år erbjuds han/hon
att fortsätta vara medlem i Unionen, men blir i så fall vanlig yrkesverksam medlem
och betalar fullt pris från och med då (ej 3 månader gratis).
Priset är 200 kr per år
Om medlemmen finns på en arbetsplats med klubb så är han/hon även med i klubben.
Medlemskapet ska erbjudas arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat EU-land
men som under en begränsad tid utför arbete enligt 3 § utstationeringslagen i Sverige.
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