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Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: 

• Medlemsavgifter 

• Modell för avsättning till konfliktfonden 

 

 

 

 

Hantering av ekonomiska frågor 
Hittills har vartannat förbundsmöte fattat beslut om medlemsavgiftens storlek, arvode till styrelse och 
revisorer samt modell för avsättning till konfliktfonden. I motion nr 6 förslås att dessa beslut ska fattas vid 
varje ordinarie förbundsmöte. Förbundsstyrelsen har bifallit förslaget i motionen.  

Beslut om avgiftsmodell för medlemsavgifterna sätter upp de ekonomiska ramarna för verksamheten. 
Övergripande mål och inriktning av för Vision beslutas av förbundsmötet. Förbundsstyrelsen tolkar sedan 
förbundsmötets beslut och ger kansliet ett uppdrag för den kommande perioden. Förbundsstyrelsen fast-
ställer sedan verksamhetsplan och budget för Vision. 

För att bl. a. tillgodose behovet av ekonomiskt utrymme för omprioriteringar, vikande medlemsutveckling 
och satsningar för att utveckla verksamheten och rekrytera nya medlemmar har tidigare verksamhetsöver-
skott öronmärkts, dels till styrelsens dispositionsfond och dels till fonder för drift kommande år.  

Möjligheter har därmed funnits för att avsätta medel för särskilda insatser. De senaste åren detta skett 
genom bl.a. genom rekryteringsteam och satsningar i samband med lanseringen av Vision under år 2011. 

Förbundsstyrelsen är ansvarig inför förbundsmötet för att den verksamhet som bedrivs sker i enlighet med 
förbundsmötets beslut. Till sin hjälp att granska hur förbundsstyrelsen levt upp till sina åtaganden har 
förbundsmötet revisorerna, som varje år går igenom både verksamhet och ekonomi. 

 

Blivande ekonomiutskott 

Modellen med ett s.k. ”blivande ekonomiutskott” har funnits sedan 1996. Det blivande ekonomiutskottet 
består av två ledamöter från varje region. I motion nr 13 föreslås att det blivande ekonomiutskottet avveck-
las och att ekonomiutskottet fungerar som övriga utskott under förbundsmötet. Förbundsstyrelsen har 
bifallit förslaget i motionen. 

Inför 2012 års förbundsmöte kommer det blivande ekonomiutskottet att ha fem möten. Det blivande eko-
nomiutskottet har därigenom fått kunskap i både verksamheten och i förbudets ekonomi.  

På själva förbundsmötet blir uppgiften att ta ett samlat grepp över inkomna motioner av ekonomisk karak-
tär samt styrelsens förslag till ekonomi.  
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Medlemsavgifter 
 

Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen åren 2004-2011 framgår av nedanstående tabell. Medlemsantalet har under de sen-
aste fyra åren minskat med ca 5 600 aktiva medlemmar men under 2011 vände medlemsutvecklingen och 
Vision blev ett växande förbund med ett nettotillskott av 528 medlemmar.  

 
Antalet yrkesverksamma medlemmar vid utgången av resp. år:  

År  Redovisat Förändring 

    Medlemsantal jmf med f.år  

2004 137 978  

2005 135 920 - 2 058 

2006 1) 133 713 - 2 207 

2007 127 448 - 6 265 

2008 123 101 - 4 347 

2009 122 094 - 1 007 

2010 121 331 -    763 

2011 121 859 +   528 

Summa  - 16 119 

 

1) Inkl 680 nya medlemmar från Personalorganisationen inom Svenska Missions-
kyrkan och Medarbetarförbundet inom Evangelistiska Fosterlandsstiftelsen. 

 

Avgiftsutredning 

Förbundsmötet 2008 tillsatte en avgiftsutredning som till förbundsmötet år 2010 lämnade sin slutrapport. I 
utredningen ingick, förutom representant från förbundsstyrelsen och kansliet, även förtroendevalda från 
varje region. Utredningen förankrades också lokalt, både genom ett remissförfarande samt genom att ut-
redningen behandlades på regionkonferenser. 

Avgiftsutredningen innebar att man tittade närmare på nuvarande förbundsavgifter och lokala avgifter och 
olika avgiftsmodeller samt för- och nackdelar med dessa. Vidare gjordes en konkurrensanalys och jämfö-
relse med avgifter i andra förbund samt att Avgiftsgruppen också tittade på nya avgiftskonstruktioner med 
syftet att främja rekrytering av nya medlemmar. 

I tidigare undersökningar bland nya medlemmar har vi kunnat se vad som har betydelse vad gäller val av 
vilket fackförbund som medlemmen väljer. Skäl som nämns är ofta att de väljer det förbund där kolle-
gorna är medlem i, eller det förbund som kan deras verksamhet och yrkesfrågor bäst. Men det som oftast 
är den avgörande faktorn är vilket förbund som först ställer frågan om medlemskap.  
 
Vilken medlemsavgift olika förbund har anges sällan som en anledning att välja ett visst förbund. I en 
undersökning till potentiella medlemmar, som valt att gå med i annat förbund än Vision (dåvarande 
SKTF), angav endast 2 procent ekonomiska skäl till att de inte valt att gå med i Vision. 

Förbundsmötet 2010 beslutade att avgiftsutredningens förslag, se slutrapporten i bilaga 1, skulle läggas 
fram för beslut på förbundsmötet 2012. Förbundsstyrelsen förslag till medlemsavgifter överensstämmer 
med beslutet på förbundsmötet 2010. 
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Förslag medlemsavgifter 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta: 

Att  medlemsavgiften ska baseras på uppburen lön/ersättning 
 
Att  Förbundsavgifterna ska vara enligt följande:  
 Förbundsavgift 1: 1,00%,  
 Förbundsavgift 2: 1,16%   
 Förbundsavgift 3: 1,21% 
 
Att  högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln  

0,5 x prisbasbasbeloppet 
Förändringen från tidigare gällande högsta avgiftsgrundande lön sker i två steg och genomförs 
med lika stor procentenhet 1 jan 2013 som 1 jan 2014 

 
Att  lägsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln  

0,5 x prisbasbasbeloppet / 5 
 
Att  avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en procen-

tuell avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna 
 
Att  rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders medlemsintäk-

ter (12 månader om man har egen anställd personal) 
 
Att  beslut tas om stadgemässiga konsekvenser i enlighet med bilaga 2 
 

Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har en inkomst över a-kassans tak (för nuvarande 18 700 
kr/månad) av Visions inkomstförsäkring som idag kostar 18 kr/månad i extra medlemsavgift. 

Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt besluta om differentierade avgifter samt att bevilja av-
giftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger. 

 

Förändringar mot nuvarande avgift 

Förslaget innebär följande förändringar mot nuvarande avgifter: 

 

Beräkningsgrund max avgift 

Beräkningsgrunden för max-avgiften ändras från beräkningen 5,7 x basbeloppet /12 till ett halvt prisbas-
belopp. En max-avgift är nödvändig främst av konkurrensskäl gentemot andra förbund.  År 2012 är ande-
len medlemmar som ligger över max-taket om 20 900 kr ca 85 procent. 

För 2012 hade förändringen av högsta avgiftsgrundande lön inneburit en ökning av taket från 20 900 kr till 
22 000 kr. Antalet medlemmar som får en höjd avgift är ca 102 600 st. Av dem får ca 90 100 den maxi-
mala höjningen av förbundsavgiften som är 11 kr per månad. Därutöver tillkommer en sannolik höjning av 
den lokala avgiften. 

Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund av detta att förändringen till den nya modellen för max-avgift 
sker i två steg. Detta sker, oberoende av prisbasbeloppet, med en lika stor förändring 1 jan 2013 som 1 jan 
2014. I praktiken innebär detta att den nuvarande modellen som innebär 47,5% av prisbasbeloppet ökas till 
48,75% år 2013 och 50% av prisbasbeloppet år 2014. 
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Genom den förändrade beräkningsgrunden för maxavgiften ökar medlemsintäkterna till förbundet med ca 
6,3 mnkr år 2013 och 6,3 mnkr år 2014.   

 

Införande av minimiavgift 

En minimiavgift föreslås. Motivet för detta är att alla medlemmar, utöver samma tillgång till service och 
förmåner, genererar fasta kostnader för inkasseringsavgift, tidning och avgifter till TCO med flera organi-
sationer samt administrativa kostnader för medlemsregister mm. Detta innebär att nuvarande regler om 
avgiftsbefrielse upphör.  

Ca 1 000 medlemmar är avgiftsbefriade idag och berörs av införandet av minimiavgiften. Minimiavgiften 
är 44 kr per månad beräknat utifrån 2012 års prisbasbelopp om 44 000 kr. 

Genom införandet av minimiavgift ökar medlemsintäkterna till förbundet med drygt 0,5 mnkr. 

 

Lokala avgifter  

Förslaget innebär att alla ska betala en procentuell avgift med gällande minimiavgift och max-avgift utifrån 
inkomst på samma sätt som förbundsavgiften. De få avdelningar/klubbar som idag har en bestämd avgift 
med krontal får därför ändra till procentavgift. 

 

Differentierade avgifter 

Stadgarna föreslås ändras så att ”Förbundsstyrelsen har också rätt att bevilja avgiftsbefrielse om synnerliga 
skäl föreligger” ändras till: 

Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt att besluta om differentierade avgifter samt att bevilja 
avgiftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger. Förslag till ändrade stadgar finns i bilaga 2. 

Idag finns följande differentierade avgifter/avgiftsbefrielser: 

• Studerandemedlemmar betalar 100 kr i avgift för hela studietiden 

• Studerandemedlemmar betalar 100 kr i avgift första året efter att de blivit yrkesverksamma 

• Pensionärsmedlemmar betalar 130 kr i årsavgift 

• Nya medlemmar som inte fyllt 30 år vid inträdet betalar 100 kr i avgift första året som medlem 

• Kampanj om 3-månaders avgiftsfritt medlemskap för nya medlemmar 

 

Rekommendation avdelningar 

Avgiftsutredningen pekade på att en avdelning bör ha 3 – 6 månaders medlemsintäkter (12 månader om 
man har egen anställd personal). Om kapitalet överstiger detta bör pengarna återgå till medlemmarna på 
ett sådant sätt som avdelningen själva bestämmer. Det kan t ex innebära att avdelningen genomför extra-
ordinär verksamhet under en period eller minskar avgiften under en begränsad period eller återbetalar på 
annat sätt. 
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Konfliktfonden  
 

Bakgrund 

Konfliktfonden är en förutsättning för att Vision ska vara en stark avtalspart. Förbundet måste ha resurser 
för att kunna driva kraven i flera på varandra följande avtalsrörelser. Vision måste därför ha en ekonomisk 
beredskap för att sätta kraft bakom kraven, vare sig det handlar om en strejk eller hot om lockout. Möjlig-
heterna till ekonomisk kompensation genom extra utdebiteringar av medlemsavgift p.g.a. konflikt bedöms 
vara mycket begränsade. 

Konfliktfondens bokförda värde har under de senaste 10 åren ökat i realvärde. Ökningen är 21,7 procent 
jämfört med KPI som ökat med 16,6 procent. 

Nedan visas konfliktfonden per yrkesverksam medlem: 
 

Konfliktfond per medlem i kronor: 

År  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Konfliktfond 6 208 6 513 7 566 7 628 8 027 7 993 

”-”    inkl. obesk. reserver 6 748 7 211 8 363 8 505 8 943 8 918 
 

Urholkas kapitalet, d.v.s. avsätts inte årligen förräntningen (kapitalavkastningen) minskar på sikt också 
den reala årliga avkastningen. För att verksamhetsbidrag ska vara möjliga även i framtiden är det viktigt 
att det totala kapitalet bibehålls på en hög nivå som genererar en hög årlig avkastning. Detta också för att 
möta framtida lågkonjunkturer och år med låg eller ingen avkastning på den finansiella marknaden. 

Förbundets förmögenhet är placerade i fastigheter och aktie- och ränterelaterade värdepapper. Under den 
senaste femårsperioden har utvecklingen på börsen varierat kraftigt. Det har dock sedan förbundsmötet 
2000 varit möjligt att använda en del av avkastningen efter skatt till verksamheten. I styrelsens förslag för 
den kommande fyraårsperioden föreslås detta avkastningsbidrag ökas från 20 mnkr till 25 mnkr per år. 
Ökningen om 5 mnkr ska användas till särskilda satsningar inom rekrytering och studentverksamheten. 

 

Avsättning till konfliktfonden 

Avsättning till konfliktfonden sker idag genom att: 

• en andel av kapitalförvaltningens avkastning samt 

• återförda periodiseringsfonder ./. skatt hänförs till konfliktfonden. 

 

Förbundets bokförda egna kapital per december 2011, 1 296 mnkr, bestod förutom av konfliktfonden om 
974 mnkr också av övrigt eget kapital s.k. balanserade överskott om 322 mnkr. Av de 322 mnkr ska enligt 
styrelsens förslag till vinstdisposition för åren 2010 och 2011 totalt 45 mnkr sättas av till konfliktfonden. De 
balanserade överskotten är b.la. medel öronmärkta för framtida kostnader, ackumulerade verksamhets-
överskott, styrelsens dispositionsfond mm. 

Vid beräkning av totalt eget kapital bör också hänsyn tas till obeskattade reserver, de uppgick vid årsskiftet 
till 153 mnkr, vilket efter avdrag för skatt motsvarade 113 mnkr. 

Under åren 2009-2012 har resultatet från kapitalavkastningen fördelats till konfliktfond och fritt eget kapi-
tal i proportion till hur stor andel de utgjort av totalt eget kapital. Andelen som förts till konfliktfonden 
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har varit ca 80 procent av kapitalavkastningen. Från konfliktfondens andel om 80 procent har 20 mnkr 
räknats av och tillförts verksamheten i form av ett verksamhetsbidrag. 

Vision står nu inför möjligheten att fortsätta att vara ett växande förbund. För att inte missa denna möjlig-
het krävs satsningar, både för att utveckla medlemserbjudandet men också för att kunna nå ut och rekry-
tera våra målgrupper.   

För åren 2013-2014 föreslår därför förbundsstyrelsen att avkastningsbidraget till verksamheten höjs från 20 
mnkr till 25 mnkr där ökningen om 5 mnkr ska vara vikta för satsningar inom rekrytering och studerande-
verksamhet. Vidare föreslås att resterande avkastning (efter avräkning av verksamhetsbidraget) fördelas 
med 50 procent till konfliktfonden och 50 procent till fritt eget kapital att disponera i framtida verksam-
het. 

Att medel från avkastningen tillförs verksamheten möjliggör investeringar och projekt för att även under 
kommande år utveckla verksamheten och medlemserbjudandet inom Vision.  

 

Exempel fördelning kapitalavkastning: 

 Uppgår avkastningen till 3% efter skatt blir avkastningen netto ca 42 mnkr, 3% * (1 296 + 113). 

 Av dessa 42 mnkr avsätts enligt förslag 25 mnkr till verksamheten 

 Återstående avkastning, 17 mnkr (42 – 25) fördelas så att ca 50 % eller 8,5 mnkr förs till konflikt-
fonden och 50 % eller 8,5 mnkr förs till budgetfonden (kommande års verksamhet).   

 Till konfliktfonden tillkommer även återförda periodiseringsfonder minus skatt vilket år 2013 upp-
går till 21 mnkr och för år 2014 ca 25 mnkr 

 
Sammantaget blir det i exemplet för år 2013 ca 33,5 mnkr till verksamheten och 29,5mnkr till konfliktfon-
den. För år 2014 blir motsvarande siffror 33,5 mnkr till verksamheten och 33,5 mnkr till konfliktfonden. 

Eventuella överskott från driften – t.ex. ökade medlemsintäkter eller minskade kostnader - på samma sätt 
som för åren 2009-2012, avsätts till framtida projekt mm. Det förutsätter givetvis att eventuella underskott 
i driften tidigare år är täckta. 

 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta: 

Att  25 mnkr av kapitalförvaltningens avkastning årligen under perioden 2013-2014 ska  
tillskjutas verksamheten, där 5 mnkr är vikta för insatser inom rekrytering och studerandeverk-
samhet 

Att  återstående resultat från kapitalförvaltningen./. skatt åren 2013-2014, fördelas lika  
(50/50) mellan konfliktfonden och verksamheten att användas kommande budgetår 

Att  överskott i driften kan användas till framtida projekt 
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Inledning 

Förbundsmötet 2008 tillsatte en avgiftsutredning som till förbundsmötet 2010 ska komma 
med förslag till en avgiftsmodell för såväl förbundet som den lokala organisationen. 
 
Under arbetet har utredningsgruppen tittat på nya avgiftskonstruktioner i syfte att främja re-
kryteringsmöjligheten (även att behålla de som redan är medlemmar). Gruppen har belyst 
såväl rekryteringsaspekten som ekonomin. 
 
Den föreslagna modellen är i sig intäktsneutral för såväl förbundet som den lokala organisat-
ionen. Avgiftens storlek liksom högsta och lägsta avgiftsgrundande lön ska i vanlig ordning 
fastställas av förbundsmötet 2012. 
  
Avgiftsgruppen har tittat närmare på nuvarande förbundsavgifter och lokala avgifter och olika 
avgiftsmodeller samt för- och nackdelar med dessa. Olika räkneexempel har tagits fram för 
att belysa konsekvenserna av olika förslag. Vidare har gjorts en konkurrentanalys och jämfö-
relse med avgifter i andra förbund. 
 
Förslagen har föregåtts av en remissomgång bland avdelningar och klubbar.  

Direktiven 

Förbundsmötet 2008 beslöt att bifalla en motion på så vis att regionerna hösten 2008 utser 
en ledamot vardera att ingå i en utredningsgrupp som till förbundsmötet 2010 ska komma 
med förslag till en avgiftsmodell för såväl förbundet som den lokala organisationen. 
 
Under arbetet skall gruppen titta på nya avgiftskonstruktioner i syfte att främja rekryterings-
möjligheten (även att behålla de som redan är medlemmar).  
 
Förslagen ska föregås av en remissomgång bland avdelningar och klubbar. 
 
Till förslagen skall fogas en konsekvensanalys där såväl rekryteringsaspekten som ekonomin 
belysts. 
 
Den föreslagna modellen ska vara intäktsneutral för såväl förbundet som den lokala organi-
sationen. 
 
Avgiftens storlek ska i vanlig ordning fastställas av förbundsmötet 2012. 
 
SKTF 2012 
På förbundsmötet 2008 togs beslut om en förändring mot ett framtida förbund, med mål 
2012. Beslutet innebär mål mot ett SKTF 2012 som betyder att; 
 

 Vi är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda.  

 Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroendevalda.  

 Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det genom nya arbetssätt och arbetsformer.  

 Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget.  

 Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media.  

 Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget före.  

 Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.  
 
Dessa mål skall genomsyra allt vi gör inom SKTF under de närmaste åren och därmed också 
naturligt finnas med i arbetet och utredning om en framtida modell för medlemsavgift. I vär-
deringen av för- och nackdelar med olika alternativa avgiftsmodeller bör därför målen för 
SKTF 2012 noggrant beaktas och vägas in.  
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Avgränsningar 
I uppdraget ligger inte att titta på avgifterna till SKTFs A-kassa som är en egen juridisk per-
son och själva fattar beslut. 
 
Gruppen har också själva valt att inte titta närmare på de särskilda avgifterna för studerande- 
pensionärs- och personalmedlemmar.  

Utredningsgruppen 

Under hösten 2008 utsågs ledamöter att ingå utredningsgruppen enligt följande: 
Ove Jansson, ordförande (utsedd av förbundsstyrelsen) 
Karin Alarm Eriksson, region Norr 
Johan Berken, region Stockholm 
Lotta Dahl, region Sydost 
Marcus Gustavsson, region Väst 
Ole Sunnerfjell, region Syd 
Marie Wiklund, region Mitt 
Dick Österholm, region Västerås 
I gruppen har ekonomichefen Ingela Rozmán och sekreteraren Ulf Ericsson svarat för ex-
perthjälp och det administrativa stödet. 
 
Gruppen har haft sammanträden vid 10 tillfällen, varav två 2-dagarsmöten, under perioden 
december 2008 – augusti 2009 och januari – mars 2010. 
 
Innehållet i avgiftsutredningens rapport inför remissomgången framgår av bilaga 1. Denna är 
utsänd till samtliga avdelningar och klubbar samt förtroendevalda i de allmänna klubbarna. 
Den finns också tillgänglig på webben under SKTFs förtroendevaldasidor och kommer att 
finnas tillgänglig på förbundsmötet hösten 2010. 
 
 
Remissen 
Antalet remissvar uppgår till 34 stycken. En sammanställning av dessa framgår av bilaga 2.  
 
Frågan har också behandlats på de regionala förbundskonferenserna under hösten 2009 och 
i andra sammanhang. 
 

Nuvarande medlemsavgifter 

Medlemsavgiften utgörs av avgift till förbund samt avdelning och klubb och regleras i SKTFs 
stadgar § 5. Det är förbundsmötet som fastställer förbundsavgiftens storlek vart fjärde år 
(vart annat förbundsmöte) och de lokala avgifterna fastställs av respektive avdelnings och 
klubbs års-/medlemsmöte årligen. 
 
Medlemsavgiften baseras på uppburen lön/ersättning och högsta avgiftsgrundande lön räk-
nas utifrån formeln 5,7 x basbeloppet/12 månader. För 2010 innebär denna maxavgift vid en 
inkomst på 20 140 kr per månad. Någon minimiavgift tillämpas inte. 
 
Förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning är 1 %. Förbundsavgift 2 för medlemmar i klub-
bar är 1,16 % och förbundsavgift 3 för medlemmar i allmänna klubbar är 1,21 %. 
 
Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har en inkomst över a-kassans tak (för nuva-
rande 18 700 kr/månad) av SKTFs inkomstförsäkring som idag kostar 7 kr/månad i extra 
medlemsavgift. 
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Befrielse från gällande avgifter kan beviljas efter ansökan till förbundsstyrelsen. 
 
Avgiften i avdelningarna fastställs årligen på ett medlemsmöte. Avgiften varierar mellan 0,10 
% och 0,30 % och är i genomsnitt 0,21 % (0,2065). Ett fåtal avdelningar har en avgift i kronor 
på 15, 20 eller 30 kr. 77 % av medlemmarna tillhör en avdelning. 
 
Avgiften i klubbarna fastställs även de årligen på ett medlemsmöte. Avgiften här varierar mel-
lan 0 % och 0,10 % och är i genomsnitt 0,03 %. Om man räknar med den förhöjda förbunds-
avgiften på 0,16 % för att kunna jämföra siffrorna blir genomsnittet 0,19 % (0,1912). Även här 
finns ett fåtal klubbar) som har en avgift i kronor på 10, 15 eller 25 kronor. 10 % av medlem-
marna tillhör en klubb. 
 
Medlemmar i allmänna klubbar har inga lokala avgifter utan betalar förbundsavgift 3 på 1,21 
%. 13 % av medlemmarna ingår i allmänna klubbar. 
 
För tillämpningen av stadgarnas regler måste det finnas anvisningar. Detta finns idag för 
FaIT, MiniFaIT, KursIT, Arbetsgivarregistret etc.  
 
Avgiftsgruppen anser självfallet att administrativa rutiner måste förenklas i så stor utsträck-
ning som möjligt men anser att detta är en fråga för medlemsenheten i samarbete med öv-
riga funktioner inom kansliorganisationen. 
 
Utredningen föreslår således själva att denna fråga hanteras i särskild ordning. 
 

Avgiftsutredningens förslag 

Avgiftsutredningen har utifrån underlagen, som redovisas i tidigare rapport, och de remissvar 
som inkommit jämte diskussionerna på höstens konferenser, kommit fram till följande.  
Gruppen står helt enig bakom dessa förslag. 
Förbundsavgift 
Nuvarande modell med en procentuell avgift som är differentierad beroende på om man till-
hör en avdelning, klubb eller allmän klubb bibehålles.  
 
I remissunderlaget redovisades olika förslag men en absolut majoritet av remissvaren stödjer 
denna modell. En procentuell avgift som vi har idag upplevs i huvudsak som solidarisk och 
rättvis. De synpunkter som kommit fram så här långt har mest handlat om avgiftens storlek, 
något som ligger utanför utredningens uppdrag.  
 
Vidare anser gruppen att en max-avgift (högsta avgiftsgrundande lön) ska bibehållas men 
beräkningsgrunden ändras för att enklare kunna förklara denna. En max-avgift är nödvändig 
främst av konkurrensskäl gentemot andra förbund. 
 
SKTF kan därigenom kommunicera  att ”Normalavgiften är X kronor i månaden. För med-
lemmar i lägre lönelägen ges rabatt på medlemsavgiften.”  
 
I rapporten föreslogs att max-avgiften skulle knytas till medellönen. En närmare studie av 
detta visar emellertid att det inte finns någon tillförlitlig lönestatistik som stödjer detta. Med-
lemsregistret är inte alltid uppdaterat vid ett visst tillfälle och lönestatistiken släpar efter och 
anges för varje avtalsområde för sig. SKTF kommunicerar heller inte genomsnittslöner för 
hela medlemskollektivet utan för de olika yrkesgrupper som finns i förbundet. Max-avgiften 
bör därför även fortsättningsvis knytas till basbeloppet. En idé kan vara att den utgör ett halvt  
basbelopp vilket för 2010 skulle inneburit 21 200 i jämförelse med gällande 20 140 kr. 
Det är förbundsmötet vart fjärde år som fastställer avgiftens storlek och beräkningsgrunden 
dvs nästa gång på förbundsmötet 2012. 
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Gruppen föreslår också införandet av en minimiavgift (lägsta avgiftsgrundande lön). Motivet 
för detta är att alla medlemmar, utöver samma tillgång till service och förmåner, genererar 
fasta kostnader för inkasseringsavgift, tidning och avgifter till TCO med flera organisationer 
samt administrativa kostnader för medlemsregister mm. Gruppen förordar en grundavgift 
(lägsta avgift) för alla medlemmar oavsett inkomst. Även denna bör knytas till basbeloppet 
vilket automatiskt ger en följsamhet (indexreglering) framgent på motsvarande sätt som max-
avgiften, förslagsvis en femtedel av max-avgiften. Det innebär att nuvarande regler om av-
giftsbefrielse upphör. 
 
I olika sammanhang, bland annat i motioner till förbundsmötet, har det föreslagits rabatter för 
skilda medlemsgrupper. Det kan handla om lägre avgift för äldre medlemmar eller lägre av-
gift efter många års medlemskap mm. Gruppen har diskuterat frågan och kommit fram till att 
det är kostsamma åtgärder som i sådana fall måste betalas av andra medlemsgrupper. Ut-
redningen anser därför att nuvarande ordning i stadgarna, som innebär att förbundsstyrelsen 
har rätt att bevilja avgiftsbefrielse helt eller delvis om synnerliga skäl föreligger, bibehålls. 
 
En annan fråga som lyfts är om man kan införa en tilläggsavgift för vissa tjänster. Gruppen 
menar att ett sådant system dels skulle vara svårt att administrera, dels omintetgöra själva 
grunden för medlemskap i förbundet och hur man kommunicerar innehållet i medlemskapet. 
 
Lokala avgifter  
Avgiftsutredningen föreslår att nuvarande modell, där avdelningar/klubbar själva bestämmer 
avgiftens storlek, ska bibehållas.  
 
En förändring görs som innebär att alla ska betala en procentuell avgift med gällande min.-
avgift och max-avgift utifrån inkomst på samma sätt som förbundsavgiften. De få avdelning-
ar/klubbar som idag har en bestämd avgift med krontal får således ändra till procentavgift. 
 
Avgiftsgruppen har i rapporten förordat en begränsning till tre nivåer utifrån ambitionsnivå i 
det lokala fackliga arbetet. Av remissvaren framgår att det finns en knapp majoritet för detta 
men gruppen väljer då att avstå från förslag till förändring. Nuvarande ordning är också ett 
tydligt ansvar för den lokala organisationen att själva ta ansvar för sin avgift lokalt.  
 
Avgiften beslutas på medlemsmöte i avdelningen/klubben utifrån ambitionsnivån i det lokala 
fackliga arbetet. Avgiftsutredningen vill också peka på möjligheten att lokalt bevilja rabatter 
som tidigare föreslagits i motioner, detta förutsatt att gällande regler inte åsidosätts eller att 
det förorsakar administrativa kostnader för förbundet centralt. 
 
Avgiftsgruppen har också diskuterat avdelningarnas likvida medel, idag finns ca 56,4 miljoner 
kr innestående. Denna punkt ingår inte direkt i utredningsuppdraget men vi vill ändå peka på 
att en avdelning bör ha 3 – 6 månaders medlemsintäkter (12 månader om man har egen 
anställd personal). Om kapitalet överstiger detta bör pengarna återgå till medlemmarna på 
ett sådant sätt som avdelningen själva bestämmer. Det kan t ex innebära att avdelningen 
genomför extraordinär verksamhet under en period eller minskar avgiften under en begrän-
sad period eller återbetalar på annat sätt. 
 
Stadgemässiga konsekvenser 
Avgiftsutredningen föreslår att stadgarna förändras utifrån ovanstående förslag på för-
bundsmötet 2012 för att träda i kraft samtidigt som övriga förslag och beslut om ekonomin för 
de kommande fyra åren. 
 
I bilaga 3 redovisas de förslag till förändringar som föreslås till förbundsmötet 2012. 
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Förslag till beslut 

Avgiftsutredningen föreslår förbundsmötet besluta 

Att förbundsavgifterna bibehålles d v s förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning, 
förbundsavgift 2 för medlemmar i klubb och förbundsavgift 3 för medlemmar i allmän 
klubb 

Att max-avgiften d v s underlaget för högsta avgiftsgrundande lön bibehålles med en 
rekommendation till förbundsmötet 2012 att ändra beräkningssätt för denna till att ut-
göra ett halvt basbelopp 
 
Att införa en min-avgift d v s en lägsta avgift med en rekommendation till förbunds-
mötet 2012 att besluta om beräkningssätt för denna till att utgöra en femtedel av max-
avgiften 

Att avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa 
utgöra en procentuell avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna 

Att rekommendera förbundsmötet 2012 att besluta om stadgemässiga konsekvenser 
i enlighet med bilaga 3 
 
Att rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders 
medlemsintäkter (12 månader om man har egen anställd personal) 

Samt att i övrigt lägga avgiftsutredningens rapporter och remissvar med godkän-
nande till handlingarna. 
 

 
 

Avgiftsutredningen anser att SKTF kan kommunicera följande: 
 
”Normalavgiften är X kronor i månaden. För medlemmar i lägre lönelägen ges rabatt på 
medlemsavgiften”. 
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Innehåll i avgiftsutredningens rapport september 2009  Bilaga 1 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Direktiv 

Utredningsgruppen 

Arbetssätt 

Nuvarande förbundsavgifter 

Nuvarande lokala avgifter 

Hantering för inkassering av avgifter, inkomstuppgifter mm 

Olika avgiftsmodeller – exempel från andra förbund/föreningar 

Räkneexempel utifrån de olika typerna av avgiftsmodell 

För- och nackdelar med olika modeller 

Omvärlds- och konkurrentanalys 

Administration / enkelhet / framtidens medlemssystem 

Tillämpningsföreskrifter 

Medlemsperspektiv 

Överväganden och vägval 

Förslag från avgiftsgruppen 

Stadgemässiga konsekvenser 

Remissomgång 

Bilagor 

 

 

Bilaga 1: Utdrag ur SKTFs stadgar 

Bilaga 2: Så användes din medlemsavgift och övriga verksamhetsintäkter 2008 

Bilaga 3: Sammanställning över lokala avgifter (februari 2009 

Bilaga 4: Inkomstintervall 

Bilaga 5: Räkneexempel för några avgiftsmodeller i SKTF (intäktsneutralt)  

Bilaga 6: Sammanställning över avgifter i andra förbund 

Bilaga 7: En konkurrentanalys 

 
Detta remissunderlag är utsänt till samtliga avdelningar och klubbar samt förtroende-
valda i de allmänna klubbarna. Den finns också tillgänglig på webben under SKTFs för-
troendevaldasidor (och senare under förbundsmötet) och kommer att finnas tillgängligt 
på förbundsmötet hösten 2010. 
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Sammanställning över inkomna remissvar på avgiftsutredningen Bilaga 2 
 
Avgiftsutredningen har varit ute på remiss under oktober – november månad och vi har fått in 
totalt 34 remissvar. Remissen har varit utsänd till samtliga avdelningar och klubbar (521) och 
till ombud i allmänna klubbar (394) samt funnits tillgänglig under förtroendevaldasidorna på 
webben. 
 
Med en sådan låg svarsfrekvens går det naturligtvis inte att dra några säkra slutsatser om 
man nu inte väljer att utgå ifrån att alla som inte svarat ställer sig bakom utredningens för-
slag. Det finns dock en stor spridning av svaren från avdelningar och klubbar av varierande 
storlek. 
 
Det är emellertid också så att utredningen har presenterats på de förbundsgemensamma 
regionkonferenserna under hösten. Rapporterna från de diskussioner som förts där stämmer 
väl överens med de få inkomna remissvaren. 
 
Nästan alla är nöjda med utredningen och saknar inte några frågor i remissunderlaget. En-
staka frågor som ställts är en fråga om solidaritet, en fråga om kostnad för administration och 
en fråga om starkare koppling till motionen om avgift för äldre (63 år). Dessa är undantag 
och en majoritet tycker att utredningen har belyst avgiftsmodellen på ett bra sätt. 
 
Hälften av remissvaren har besvarat frågan om SKTF 2012 och tycker i allmänhet att avgif-
ten är viktig ur ett rekryteringsperspektiv. Någon närmare beskrivning ges inte generellt men i 
några fall handlar det snarare om avgiftens storlek än avgiftsmodell. 
 
I stort sett alla av de som kommenterat för- och nackdelar med de olika avgiftsmodellerna, 
vilket är ca hälften av svaren, instämmer i utredningens sammanställning över dessa. 
 
Någon enhetlig bild av vad medlemmarna tycker ges inte men å andra sidan har avgiftsgrup-
pen utgått ifrån att de förtroendevalda i sin roll har en bra bild av detta. 
 
Det har inkommit ett fåtal förslag till förbättringar vad gäller administrationen som delgetts 
ansvarige för medlemsenheten inom kansliorganisationen. 
 
När det gäller lokala avgifter är bilden något mer splittrad. Visserligen tycker en majoritet att 
förslaget om tre avgiftsnivåer är bra men nästan lika många anser att frågan inte bör regleras 
eller är tveksamma till förslaget. 
I ett par fall avvisas avsnittet om eget kapital helt medan någon anser detta vara ett problem 
som bör åtgärdas så att medel överförs till centrena. 
 
En absolut majoritet förordar att vi behåller en procentuell avgift men en höjd gräns för max-
avgiften. Några få förordar en stegmodell och endast ett svar förespråkar en enhetsavgift. En 
avdelning förespråkar en avgiftsmodell där hela avgiften tas ut centralt och fördelas lokalt. 
De relativt få som kommenterat frågan om införandet av min-avgift stödjer detta med ett 
enda undantag. 
 



 2010-03-09 
 

9(10) 

Remissvar inkomna i kronologisk ordning 
SKTF-klubben Dala Vatten och Avfall AB 
SKTFs Landstingsavdelning Gävleborgs län 
SKTF-avdelningen Västervik 
SKTF-avdelningen Täby 
SKTFs Stiftsavdelning Karlstad 
SKTF-klubben Sysav 
SKTF-klubben Malå  
SKTF-klubben Eslöv 
SKTF-avdelningen Upplands Väsby 
SKTF-avdelningen Borås 
SKTFs Stiftsavdelning Lund 
SKTF-klubben Nora 
SKTF-avdelningen Härryda 
SKTF-avdelningen Jönköping 
SKTF-avdelningen Munkfors 
SKTF-klubben Hjo Energi AB 
SKTF-avdelningen Eksjö 
SKTF-avdelningen Malmö 
SKTF Ekumeniska 
SKTFs Landstingsavdelning Jönköpings län 
Enskild medlem, Sundsvallsregionen 
SKTF-avdelningen Sigtuna 
SKTF-avdelningen Botkyrka 
SKTF Västra Götalandsregionen (landsting) 
SKTF Region Skåne (landsting) 
SKTF-avdelningen Partille 
SKTFs Landstingsavdelning Kronobergs län 
SKTF-avdelningen Gävle 
SKTF-avdelningen Karlstad 
SKTFs Landstingsavdelning Västerbottens län 
SKTF-avdelningen Timrå 
SKTF-avdelningen Eskilstuna 
SKTFs Landstingsavdelning Blekinge 
SKTF sektion Tandvård i Region Skåne 
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Stadgeförslag till förbundsmötet 2012  Bilaga 3 
 

§ 5 Medlemsavgift  
Medlemsavgiften utgörs av avgift till förbund, avdelning och klubb. 
 
Mom 1. 
Avgifter fastställes av förbundsmötet*, avdelningarna och klubbarna. Avgifterna betalas må-
nadsvis till förbundet från och med den kalendermånad man blir medlem. 
 
Medlem ska genast till förbundet anmäla förändringar som medför ändrad avgift eller utträde 
ur förbundet. 
 
*Förbundsmötet fastställer förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning, förbundsavgift 2 för 
medlemmar i klubb och förbundsavgift 3 för medlemmar i allmän klubb. 
  
Mom 2. 
Studerande-, pensionärs- och personalmedlemmar betalar en särskild avgift till förbundet. 
Avgiften fastställs av förbundsstyrelsen. Personalmedlemmar utgår ur stadgarna. 
 
Studerandemedlem, som saknar fast anställning eller är ledig utan lön för minst 90 dagar 
sammanhängande studietid betalar också den särskilda avgiften Under studietiden är de 
befriade från avgiften till avdelningen eller klubben. 
 
Mom 3. 
Medlem som får anställning inom annan avdelnings eller klubbs verksamhetsområde, ska 
anmäla det till sin avdelning/klubb före flyttningen. Avgifter betalas till den gamla avdelning-
en/klubben till och med den kalendermånad då flyttningen sker. 
 
Mom 4. 
Befrielse från gällande förbunds- avdelnings- och klubbavgifter kan beviljas efter ansökan till 
förbundsstyrelsen av medlemmar som: 
a) är utförsäkrade från a-kassa 
b) fullgör sin första värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst 
c) är tjänstlediga för vård av nära anhörig (barn, maka/make eller motsvarande, föräldrar 
eller svärföräldrar) och inte får lön, föräldrapenning eller ersättning för närståendevård 
d) gör samhällstjänst 
e) har sjukbidrag 
 
För varje 30-dagarsperiod eller kalendermånad som en medlem varit borta från arbetet på 
grund av någon av dessa anledningar har medlemmen rätt att bli befriad från medlemsavgif-
ten för en månad. 
 
En medlem kan inte få avgiftsbefrielse för längre tid tillbaka än 24 månader före den månad 
då ansökan om avgiftsbefrielse kommit till förbundet. 
 
Förbundsstyrelsen har också rätt att bevilja avgiftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger. 
 

Genom införandet av en grundavgift / lägsta avgift upphör detta moment, dock bör sista 
punkten i mom 4 kvarstå om någon situation uppstår som i dagsläget inte kan överblickas. 
”Förbundsstyrelsen har också rätt att bevilja avgiftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger.” 
 
Normalstadgar för avdelning, § 2 mom 3.2  
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 
Normalstadgar för klubbar § 2 mom 3.2 
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 
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Bilaga 2 
 

Förbundsstyrelsens förslag till  
stadgeändringar   

 
§ 5 Medlemsavgift  
Medlemsavgiften utgörs av avgift till förbund, avdelning och klubb. 
 
Mom 1. 
Avgifter fastställes av förbundsmötet*, avdelningarna och klubbarna. Avgifterna betalas månadsvis till 
förbundet från och med den kalendermånad man blir medlem. 
 
Medlem ska genast till förbundet anmäla förändringar som medför ändrad avgift eller utträde ur förbun-
det. 
 
*Förbundsmötet fastställer förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning, förbundsavgift 2 för medlemmar i 
klubb och förbundsavgift 3 för medlemmar i allmän klubb. 
  
 
Mom 2. 
Medlem som får anställning inom annan avdelnings eller klubbs verksamhetsområde, ska anmäla det till 
sin avdelning/klubb före flyttningen. Avgifter betalas till den gamla avdelningen/klubben till och med den 
kalendermånad då flyttningen sker. 
 
Mom 3. 
 
Förbundsstyrelsen har också rätt besluta om differentierade avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om 
synnerliga skäl föreligger. 
 
 
Normalstadgar för avdelning, § 2 mom 3.2  
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 
 
Normalstadgar för klubbar § 2 mom 3.2 
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 

 


