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När du tänker tillbaka på 2010, vad tänker du på?

Först och främst tänker jag på förbundsmötet och hur vi där tog 

viktiga steg mot framtiden. Efter många års arbete märks det 

verkligen att vi kommit väldigt långt med vår förnyelse. De beslut 

vi fattade, bland annat de nio åtgärderna för att nå 2012-målen, 

visade på en sådan kraft och mod att utmana oss själva. Både när 

det gäller att förändra arbetsformer och ta ansvar för generations-

växlingen i förbundet. Men också andra förändringar som gör oss 

till det arbetsplatsnära förbund vi vill vara, där vi är närvarande på 

arbetsplatserna och återerövrar fikaborden. Det fanns också en 

stark övertygelse om att tiden nu är mogen för att vi byter namn.

 Jag känner mig väldigt stolt över att leda ett förbund som vågar 

utmana sig självt, varje dag, för att bli bättre, vara mer relevant 

och erbjuda en verksamhet för medlemmarna som de uppskattar. 

Förbundsmötet ägde rum vid en omskakande tidpunkt, en 

vecka efter att vi fått in ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Vi 

såg att fackets roll, att ta värderingsfrågorna på arbetsplatserna, 

blev viktigare än någonsin. Studier visar att i de länder där det 

finns ett starkt fack och där man vågar ta debatten på arbetsplat-

serna, där har de främlingsfientliga partierna inte fått så stora 

framgångar. Viljan att ta debatten genomsyrade hela förbundsmö-

tet, tycker jag. Också efteråt har det hänt mycket. Allt från att man 

ordnat seminarier om värderingsfrågor på arbetsplatserna till nya 

förtroendevalda som brinner för likabehandling. 

Under våren började vårt nya rekryteringsteam sitt arbete. 

Sedan dess har vi sett ett ökat intresse i avdelningar och klubbar 

för att arbeta mer strategiskt och målinriktat med rekrytering. 

Under hösten gick medlemssiffrorna upp och det visade att 

teamet gett en välbehövlig skjuts till rekryteringsarbetet. 

Jag vill också nämna politikerveckan i Almedalen då SKTF 

arrangerade två seminarier om samarbetet mellan politiker och 

tjänstemän. Båda var fullsatta. Men vi bjöd också in till veckans 

populäraste mingel tillsammans med Fairtrade. Intresset var så 

stort att vi orsakade en lång kö som ringlade mellan Visbys 

gränder, jag tror det var Almedalens längsta!

2010 inleddes med en stor avtalsrörelse för 140 000 anställda 

inom kommuner, landsting och Pacta-företag. Var det tuffa 

förhandlingar?

Ja, med tanke på det ekonomiska läget i kommuner och landsting 

så var det ju det. Men SKTF gick i täten och tecknade ett avtal före 

Kommunal, vilket var unikt. På samma sätt som tjänstemanna-

facken inom industrin gick före LO-förbunden tidigare under 

våren. Vi lyckades teckna ett bra avtal som står sig väl med övriga 

avtal på arbetsmarknaden. Vi fick också in skrivningar om ett 

jämställdhetsråd mellan parterna i kommuner och landsting. Det 

kommer att bli en viktig del i arbetet med att uppnå jämställda 

löner och villkor. 

Tyvärr lyckades vi inte få upp frågan om de strukturella löne-

skillnaderna på förhandlingsbordet. Men vi kommer att fortsätta 

driva frågan och skapa opinion för en jämställdhetskommission 

Eva Nordmark om året som gått
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blivit besjälade av vår förändring och vågar testa nya arbetsformer. 

Man jobbar med Framtidsgrupper, med föryngringen i styrelserna 

och delar på den fackliga tiden. Ett bra exempel är avdelningarna i 

Örebro och Göteborg som beslutat att ingen förtroendevald ska 

jobba fackligt på heltid. Jag är övertygad om att det kommer att 

leda till ökad förankring på arbetsplatserna, och göra SKTF mer 

synligt och närvarande i medlemmarnas vardag.

Ett annat exempel på hur vi kan driva frågor som engagerar 

unga är Flenavdelningen som under året lyckades förhandla till 

sig två extra semesterdagar för alla anställda under 40 år. 

Det finns också spännande exempel på hur vi kan jobba för att 

få en intern samarbetsexplosion. Syftet är att skapa ett mervärde 

för medlemmarna med lika stor insats, eller till och med mindre 

insats, från varje avdelning än tidigare. Man ordnar en aktivitet 

men kan erbjuda medlemmarna sex aktiviteter. I Gävleborg och 

Hudiksvall planerar till exempel varje avdelning/klubb att genom-

föra en yrkesdag utifrån SKTFs agendor. Inbjudan går ut till alla 

med det yrket i hela länet, medlemmar och ickemedlemmar, 

klubbar, avdelningar och allmän klubb. Liknande tankar har nu 

spridit sig Västernorrland, Jämtland och Dalarna där man också 

planerar träffar för öka samarbetet mellan avdelningar och 

klubbar inom respektive län. 

Det vi gör just nu i form av vårt förändringsarbete är unikt på 

många sätt. Det märks inte minst av reaktionerna vi får från 

övriga organisationsvärlden när vi berättar om vårt arbete. 

Vad hoppas du på inför 2011?

Det är nu vi ska omsätta besluten från förbundsmötet i praktiken, 

det ser jag fram emot.  Vi ska också fira 75 år av framgång, samti-

digt som vi bygger framtidens förbund med hjälp av ett nytt 

namn. Namnbytet ger oss en extra skjuts att rekrytera fler med-

lemmar, organisera fler i privata bolag och andra områden där vi 

inte har så hög organisationsgrad. Men det är viktigt att komma 

ihåg att namnbytet i sig inte betyder så mycket, vi måste ladda 

namnet med en rad nyheter i form av ännu bättre verksamhet för 

medlemmarna. 

Jag hoppas verkligen att regeringen lyssnar till vårt krav på en 

jämställdhetskommission. Det behövs ett gemensamt initiativ 

från regeringen och arbetsmarknadens parter för att lösa proble-

men med de strukturella löneskillnaderna. 

I år har vi också en viktig avtalsrörelse inom Svenska kyrkan 

och frikyrkorna. Jag hoppas att vi kan flytta fram positionerna, inte 

minst när det gäller villkorsfrågorna. Möjligheten till mer flexibla 

arbetstider, till exempel förtroendearbetstid, är någonting som 

medlemmarna i Svenska kyrkan efterlyser för att få en bättre 

balans mellan arbetstid och fritid. Ett annat avtalskrav är förlängt 

föräldrapenningstillägg, det tror jag skulle bidra till att göra 

Svenska kyrkan till en mer attraktiv arbetsgivare bland unga 

akademiker. 

där regeringen och arbetsmarknadens parter tillsammans kan 

hitta en lösning på problemet. Parterna löser det inte själva i 

avtalsrörelser, det har historien visat. Politikerna, parterna och 

medlingsinstitutet är alla väl medvetna om problemet - nu behövs 

gemensamma tag för att något ska hända!

I slutet av året tecknade SKTF tillsammans med övriga förbund 

inom OFR ett omställningsavtal för anställda i kommuner, 

landsting och regioner. Hur kändes det?

Det känns helt fantastiskt att vi efter sju års förhandlande lyckades 

ro iland ett så bra omställningsavtal! För den som blir uppsagd på 

grund av arbetsbrist innebär avtalet aktiva insatser och ekono-

miska förmåner som ett stöd på vägen till ett nytt arbete. Exem-

pelvis kan det vara en betald utbildning, studiestöd eller en annan 

insats. Det känns otroligt bra att anställda i kommuner och 

landsting nu får samma trygghet som övriga grupper på arbets-

marknaden. Äntligen! 

2010 var valår. Vilka avtryck satte det i SKTF?

Vi genomförde en rad undersökningar som tog fasta på kommun-

valen, ”De viktigaste valen”. Det är i kommunvalen som de lokala 

välfärdsfrågorna avgörs, och det är de frågor som berör medbor-

garna mest. Resultaten visade bland annat att medborgarna vill 

ha synliga och modiga politiker som vågar lämna besked var de 

står. För att uppmärksamma undersökningen och prata lokala 

välfärdsfrågor var jag ute på en turné i ett antal kommuner. Där 

träffade jag lokala politiker, medlemmar och journalister. Utöver 

bra och intressanta samtal fick vi ett riktigt bra genomslag i 

media. 

Som jag tidigare nämnde skapade valresultatet mycket oro i 

samband med att ett främlingsfientligt parti tog sig in i riksdagen. 

Samtidigt stärktes vi som förbund i vår roll att diskutera värde-

ringsfrågor på arbetsplatsen. Det känns trots allt positivt!

På vilket sätt har omvärlden märkts i verksamheten under året?

I samband med jordbävningskatastrofen i Pakistan beslutade 

förbundsstyrelsen att starta en solidaritetsfond för att konkret 

kunna stötta och hjälpa människor som har det svårt världen över. 

Solidaritetsinsatserna ska ha en facklig koppling men kan också 

gå till andra än fackligt aktiva. Den första insamlingen gjordes till 

förmån för den drabbade befolkningen i Pakistan och resulterade i 

50 000 kronor som skickats till Pakistan. Den andra insamlingen 

gjordes till barnen till det turkiska paret Epözdemir. Föräldrarna 

sitter fängslade på grund av sitt fackliga engagemang. Vi har 

skickat 40 000 kronor till dem. Vi fortsätter nu med en insamling 

till förmån för andra hjälpinsatser.

Du nämnde att förnyelsearbetet kommit långt. Hur märks 

förändringen?

Det finns en väldigt positiv känsla i förbundet just nu, det tror jag 

många känner. Det händer mycket runt om i landet. Många har 
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Förbundsstyrelsen:
Vad gjorde dig mest stolt 
över SKTF under 2010?
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Carin Neanro
– Ett viktigt steg har varit att vi börjat prata 
om hur vi vill uppfattas, PIFFI. Det är ju en 
viktig grund för att personer överhuvudta-
get ska vilja vara med i SKTF. Vi satsar 
mycket på att rekrytera, både avdelningar, 
klubbar, centren och centralt. Det är kul att 
vi kan se en ökning av nya medlemmar!

Beslutet på förbundsmötet om de nio 
punkterna är viktigt för att nå ända fram. 
Jag kan redan se att det ger effekt med 
bland annat samarbeten mellan avdelning-
ar och klubbar, och det i sin tur kommer 
att ge en större medlemsnytta för våra 
medlemmar.

Vi har blivit uppmärksammade i media 
för besluten om de nio punkterna, det visar 
för många att vi vill förändra oss. Många 
förtroendevalda har också börjat tillbringa 
mer tid ute bland medlemmarna, det är 
väldigt viktigt för att vi ska vara synliga och 
kunna jobba med viktiga frågor för med-
lemmarna!

Annica Skoglund
– 2012-målen! Jag tycker vi tog många 
beslut på förbundsmötet, Många motio-
ner och många svar ledde till framtiden 
inom SKTF. Att byta namn, vilken grej! Vi 
började denna resa tidigare, 2010, så det 
är bra att vi är uthålliga, att vi vågar hålla 
fast och driva förändringen framåt. Att ha 
förmånen att få delta på flera förmöten är 
kanon. Att möta förtroendevalda ute i 
landet ger mig väldigt mycket. Jag kan se 
och höra att vi jobbar med samma frågor 
inom SKTF, från Kiruna till Ystad. Att alla 
ska få frågan om att gå med i SKTF är en 
spännande och utmanande uppgift - men 
en viktig uppgift! 

Det vi gör i Sverige påverkar också 
resten av världen, det fackliga arbetet ger 
ringar på vattnet. Vår solidaritetsfond är 
en del av vårt fackliga arbete. 

Anna-Lena Danielsson
– Det finns många engagerade förtroende-
valda som med stort ansvar jobbar för att 
SKTF ska bli det självklara valet när man 
väljer fackförbund. Vi har vänt trenden och 
fler yngre och akademiker går nu med i 
SKTF. Förbundsmötet i september gav 
tryck på utvecklingen, där var det många 
som hade en önskan om att vi ska gå ännu 
fortare fram.  Det arbete som nu görs för 
att uppnå 2012-målen syns hos medlem-
marna på många håll i landet. Beslutet om 
att byta namn kommer förhoppningsvis att 
vara en vitaminspruta för fortsatt engage-
mang
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Anders Blom
– Bland de viktigaste stegen är ju de 9 
punkter vi slagit fast: punkterna springer 
ju ur en analys om vad vi behöver göra för 
att nå målen. Förutom att namnfrågan är 
spännande så är nog en av de viktigaste 
punkterna den om facklig tid. Jag tror att 
det är en förutsättning för att kunna 
engagera fler som vill jobba fackligt i 
framtiden, det finns många bra exempel 
på hur man kan använda den fackliga 
tiden. Linköpings stiftsavdelning har till 
exempel delat sin tid på ett antal ledamö-
ter. Det gör  att ingen behöver dra hela 
lasset, utan fler delar vilket också generar 
en dynamik och ett erfarenhetsutbyte 
ledamöter emellan. Samarbetsexplosio-
nen är också ett stort steg för att söka 
andra vägar för samarbete mellan avdel-
ningar, klubbar, kyrka och landsting.

Ove Jansson
– Ett viktigt steg är att det nu finns en stor 
insikt om behovet och vikten av SKTFs 
förändringsarbete bland förtroendevalda. 
Detta utifrån att om vi ska kunna påverka 
och åstadkomma resultat, så måste de nya 
på våra arbetsplatser - akademiker och 
unga - erbjudas att bli medlemmar i SKTF. 
Jag tycker också att besluten på förbunds-
mötet visade på en stor beslutsamhet och 
samsyn kring att gemensamt ta ytterligare 
tag för att göra en faktisk förändring. Det 
som jag särskilt vill peka på är diskussio-
nerna kring att vi ska bli fler som pratar 
med SKTFs röst, att uppmuntra och ta 
tillvara på allt engagemang och att få in 
yrkesfrågorna som en positiv kraft i vårt 
fackliga arbete. 

Martin Persson
– SKTF fattade på förbundsmötet 2010 
beslut om att byta namn, vilket känns som 
en bra signalmarkering för att manifestera 
och fira den förändring som gryr i förbun-
det. En viktig konkret åtgärd för att satta 
fokus på den mest grundläggande fackligt-
politiska uppgiften är inrättandet av SKTFs 
rekryteringsteam. Att organisera och skapa 
mandat att påverka, föds ur ett starkt 
medlemsnumerär, det är teamet ett 
praktiskt bevis på. Så visst är vi på gång. 
Och besluten om att arbeta bort heltids-
facklig tid och att arbeta för fler yngre i 
styrelserna är även de i linje med en 
dynamisk facklig organisation. Så jag har 
gott hopp om att vi 2012 är Sveriges mest 
relevanta fackliga organisation. 
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Annika Strandhäll
– 2010 är året då det hände! Vi har realise-
rat det vi så länge har talat om: 2012-målen 
har gått från att ha varit något abstrakt till 
att vara en realitet ute i våra klubbar och 
avdelningar. Vi vet att cirka 90% av våra 
klubbar och avdelningar nu arbetar med 
målen. 

SKTF har nu tagit steg mot reell föränd-
ring och förnyelse. Våra beslut på för-
bundsmötet i september kring de nio 
punkterna, med åtgärderna för att på sikt 
ta bort heltidsfackligheten och att arbeta 
för att 30% i styrelserna under 35 år, är 
unika i fackförenings-Sverige och kommer 
i sig att skapa förnyelse. Namnbytet som 
det fattades beslut om i fullständig enighet 
visar att vår organisation är mogen och 
verkligen menar allvar med sitt föränd-
ringsarbete.

Det har varit ett fantastiskt år i SKTF, 
och jag är väldigt stolt över alla våra förtro-
endevalda och tjänstemän som så helhjär-
tat engagerar sig för att skapa ett modigt 
och modernt fackförbund

Veronica Karlsson
– Under 2010 gick vi från att ha varit ett 
förbund som bestämt sig för att förändras 
till att vara ett förbund i förändring. Fler 
väljer att bli medlemmar, vi tar lokala 
initiativ i intresseförhandlingar och på 
förbundsmötet 2010 tog vi modiga beslut. 

Vi går före när det gäller facklig förny-
else och i vårt arbete för miljö och mänsk-
liga rättigheter som en Fair Union. 
Alltifrån nya medlemmar och personaldi-
rektörer till andra organisationer och 
media uppmärksammar att vi är annor-
lunda, proaktiva och en positiv kraft. Stolt! 

Karl-Gustav Forsberg
– Jag tycker att vi har tagit många viktiga 
steg mot att nå 2012-målen. Mitt varmaste 
minne är den insikt om behovet av föränd-
ring som förbundets förtroendevalda 
markerade vid de förmöten jag deltog på 
och vid förbundsmötet. Ett annat viktigt 
steg är namnbytet! Modet våra förtroende-
valda visade genom att lämna vårt kära 
namn SKTF utan att veta vilket namn vi 
får. När beslutet var fattat klargjorde våra 
medlemmar att vi tagit rätt beslut, de 
lämnade in över 1200 namnförslag på 
några veckor!
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Sven-Erik Trulsson
– Min uppfattning är att man nu kommit 
igång riktigt bra med förändringsarbetet. 
Utan tvekan kan jag påstå att i princip 
samtliga nu inte bara ställer upp på målen 
utan också jobbar aktivt för att nå dessa. 
Men det riktiga lyftet kom under förbunds-
mötet.  Positiv stämning, mängder med 
bra beslut och en trevlig avslutning. Det 
gehör vi fick för de nio punkterna som 
tagits fram för att öka trycket i förändrings-
arbetet känns fantastiskt bra. Av de nio 
punkterna vill jag särskilt lyfta fram två. 
Dels ”ta ansvar för generationsväxlingen”. 
Vi måste våga släppa fram de yngre. Men 
vi måste också våga göra det på de yngres 
villkor och då duger det inte att jobba som 
vi alltid gjort. Den andra punkten är förstås 
namnbytet. Vi får nu en unik möjlighet, 
namnbytet kommer att märkas och ge eko 
långt utanför vår medlemsskara. Hanteras 
det rätt så blir det en ”turboeffekt” i föränd-
ringsarbetet och  rekryterings-arbetet. Vi 
har stoppat upp utflödet av medlemmar, 
och vissa månader har vi gått plus. 

Maud Gustavsson
– 2010 är för mig det år då förändringsar-
betet tog fart. Det som satte märket för 
framtiden var de beslut som fattades på 
förbundsmötet, framförallt genom att 
mötet beslöt att anta de nio åtgärdspunk-
terna med syftet att uppnå våra mål för 
2012. Det visar att SKTF är ett förbund 
med modiga förtroendevalda som vill vara 
i framkant och därmed gå före i föränd-
rings-arbetet, för att SKTF ska vara det 
självklara valet för akademiker, unga och 
nyanställda in i framtiden.  Att förbunds-
styrelsen fick mandatet att påbörja proces-
sen för att finna ett nytt namn till SKTF 
och det stora engagemang bland medlem-
mar och förtroendevalda som resulterade 
att ca 1200 namnförslag inkom till förbun-
det är stort och häftigt. 

Som personalrepresentant är jag glad 
över den utveckling som skett i riktning 
mot ett mer utåtriktat arbete. Det resulte-
rade i högre inflödessiffror än på många år 
- fantastiskt roligt

Delshad Saleh
– Det viktigaste steget har varit förbunds-
mötesbeslutet om ett namnbyte, och den 
enhälliga acceptansen för det. Viktigt är 
också att vi har provat många olika otradi-
tionella arbetsformer i avdelningar och 
klubbar.  
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SKTFs mål 2012 

SKTFs förbundsmöte fattar beslut om vilken inriktning SKTFs verksamhet ska ha de 
kommande två åren. Måldokumentet är ett stöd för verksamhetsplaneringen på alla 
nivåer i förbundet.

På förbundsmötet i Göteborg 2008 fastställdes följande mål för SKTF 2012:

1. Vi är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda.
2. Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroendevalda.
3. Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det genom nya arbetssätt och arbetsformer.
4.. Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget. 
5. Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media. 
6. Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget före.
7. Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.

En viktig utgångspunkt för att nå målen är att ta makten över den fackliga tiden.
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1. Vi är det självklara valet för 
 akademiker, unga och nyanställda.
2. Vi har nöjda och stolta medlemmar   
 som upplever en god dialog med 
 förtroendevalda.
3. Fler deltar i vårt fackliga arbete och   
 gör det genom nya arbetssätt och 
 arbetsformer.
4.. Vi har stolta och glada förtroende-
 valda som utvecklas och brinner för   
 uppdraget. 
5. Vi är synliga på arbetsplatser, 
 universitet och högskolor och i media. 
6. Vi är tydliga och modiga, vi berör och   
 ligger steget före.
7. Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt   
 fackliga arbete.



Öppna dina sinnen

2010 års förbundsmöte i Norra Latin i Stockholm öppnades med tal av Eva Nordmark 
och TCOs ordförande Sture Nordh. Ståupparen Zinat Pirzadeh lockade till både 
skratt och eftertanke. 

Temat för förbundsmötet var ”Öppna dina sinnen”, och var genomgående i allt 
ombuden kom i kontakt med. Förbundsmötet hade en egen logga, och den liksom 
handlingar, anteckningsblock och till och med vattenflaskor gick i samma tema, där 
starka färger och former var i fokus. Även miljön för förbundsmötet var en del av ett 
sammanhang, och ljud, ljus och dekorationer följde temat. Sprakande kulörer och 
ljudeffekter skapade en inspirerande miljö i syfte att få ombuden att känna sig 
kreativa och att tänka utanför den berömda boxen. 

”Vi kompromissar aldrig med våra värderingar!”

– Vår värdegrund är glasklar, sa Eva Nordmark i sitt inledningstal. 
– Vi respekterar mänskliga rättigheter och tror på alla människors lika värde, på 

respekt, medmänsklighet och mångfald. Idag har det gått en vecka sedan valdagen då 
vi i Sverige fick in ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Ett parti med en värdegrund 
som vi aldrig kan acceptera. Vår fackliga uppgift är att se till att deras värderingar inte 
tar fäste, vare sig i samhället eller på arbetsplatserna. Vi är bra på att förhandla och 
kompromissa. Men vi kompromissar inte med våra värderingar!

Nio viktiga steg framåt

Tre av tio styrelseledamöter bör vara yngre än 35 år. Inga nya fackliga företrädare bör 
arbeta fackligt på heltid i framtiden. Alla nyanställda ska få erbjudandet om ett 
medlemskap i SKTF. Processen för att hitta ett nytt namn åt SKTF har startat. Det är 
några av de nio radikala åtgärder som förbundsmötet antog.  

– Idag har SKTF tagit flera betydelsefulla steg in i framtiden. Vi har många med-
lemmar och förtroendevalda som är på väg mot pensionsåldern och det är livsnöd-
vändigt för oss att underlätta för unga nyanställda att bli medlemmar och att bli 
förtroendevald. Vi behöver bredda arbetet på fler händer och vi måste börja arbeta på 
nya sätt. Vi måste våga utmana oss själva för att säkra en framtid för SKTF på lång 
sikt, sa Eva Nordmark.

– Vi har blickarna på oss, fortsatte hon. I hela TCO-samarbetet kring förnyelse, 
Facket förändras, är det SKTF som går före. Vi räds inte att ta viktiga steg framåt och 
det är jag stolt över! 

 

Förbundsmötet i Stockholm

Livlig debatt 

Debatten kring förslagen inför det fortsatta 
2012-arbetet var livlig och inläggen från 
talarstolen var så många att presidiets 
ordförande till sist blev tvungen att sätta 
streck i debatten. Det var främst förslaget 
kring generationsväxlingen; att 30 procent 
av förbundsledamöterna ska vara under 35 
år 2012, som väckte starka känslor. Förslaget 
är inte verklighetsförankrat, medlemskåren 
ser inte ut så här, påpekade många. Dess-
utom ser förutsättningarna så olika ut och 
det måste man respektera. 

Också förslaget om att dela på den 
fackliga tiden och att ingen ska kunna 
arbeta fackligt på heltid i framtiden väckte 
känslor. Men medan några pratade om 
pekpinnar och piskor, valde andra att se 
åtgärderna som nödvändiga morötter för att 
nå resultat. Någon betonade vikten av att 
inte stanna upp och tappa fart nu när vi är 
på väg framåt. Och många uppmanade 
ombuden att se möjligheterna, inte hindren.

– Tänk på vad vi har att vinna, vilken kraft 
och energi det skulle ingjuta i förbundet, sa 
Veronica Karlsson i förbundsstyrelsen. 

Två förslag mot varandra

När det var dags att gå till beslut stod två 
förslag stod mot varandra. Samordningsut-
skottets något uppmjukade förslag som 
innebar rekommendationer när det gäller 
andelen unga i styrelserna samt vikten av att 
dela på den fackliga tiden. Mot detta stod 
yrkandet att behålla den ursprungliga 
tuffare skrivningen, som kom från Marcus 
Gustavsson, ordförande i Götborgsavdel-
ningen.

– Tycker vi att det här med förändringen 
är viktigt, då är det ett enkelt beslut, sa han.

Efter votering blev det dock klart att det 
var det samordningsutskottets förslag som 
fick mest röster av förbundsmötet. 

– Jag tycker det är bra förslag, sa Eva 
Nordmark. Det är visserligen uppmjukade 
skrivningar men det betyder inte att ambi-
tionerna har sänkts. Vi från förbundsstyrel-
sen kommer att följa upp hur arbetet går, 
hur avdelningar och klubbar klarar föränd-
ringen. Om det inte fungerar, vilket stöd 
behöver man?
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Råden början på något nytt

Efter att besluten klubbats igenom omsat-
tes den nionde åtgärdspunkten ”en ny 
facklig politisk position” direkt i rådsdis-
kussioner. Där samlades ombuden för att 
diskutera vilka fackliga frågor SKTF ska 
börja driva framöver för att attrahera unga 
akademiker. 

– Rådsdiskussionerna är början på 
något nytt som ska forma och omforma 
våra fackliga krav för att möta potentiella 
medlemmar, sa Ove Jansson, förste vice 
ordförande, som ett medskick till ombu-
den. 

Förbundsmötet beslutade om 
dessa nio åtgärder för att nå 
2012-målen:
1. Alla nyanställda inom vårt organisations-
område ska få erbjudande att gå med i 
SKTF! Vi riggar det fackliga arbetet så det 
blir möjligt. 
2. Engagera fler ambassadörer för SKTF. 
Skapa förutsättningar för engagerade 
medlemmar att jobba med enstaka frågor 
och otraditionella uppdrag. 
3. Återerövra fikaborden - mer tid bland 
medlemmarna! 

4.. Ta ansvar för vår generationsväxling. 
Inriktningen är 30 procent av ledamöterna 
i styrelserna ska vara under 35 år från och 
med 2012. 
5. Det ska vara möjligt att förena fackliga 
uppdrag med en yrkeskarriär. Rekommen-
dationen är att från och med 2012 ska inga 
nya förtroendevalda ha uppdrag på heltid. 
6. Återupprätta vertikaliteten i styrelserna 
och stärk representativiteten. 
7. Nytt namn på förbundet som är relevant 
också för våra framtida medlemmar och 
som manifesterar det vi vill vara. 
8. Starta en intern samarbetsexplosion där 
vår gemensamma styrka används för att 
skapa största nytta för våra medlemmar. 
9. Ny facklig politisk position. Det är vad vi 
säger, vad vi gör och våra resultat som 
räknas.

Förbundsmötet beslutade att ge förbunds-
styrelsen i uppdrag att fastställa åtgärderna 
och att på de regionala förbundskonferen-
serna 2011 presentera konkreta idéer till ett 
tydligare yrkesfokus i det fackliga arbetet. 
Förbundsstyrelsen fick också uppdraget att 
starta processen att byta namn på SKTF. 

Viktiga beslut som klubbades
Arbetssökande kvar de första nio 

månaderna. När en SKTF-medlem blir 
arbetslös ska hon eller han vara kvar i 
sin avdelning eller klubb i nio månader. 
Först därefter överförs medlemmen till 
den allmänna klubben i regionen, 
beslutade förbundsmötet. 

En intern samarbetsexplosion. Det ska 
vara enkelt att samarbeta mellan 
avdelningar och klubbar som finns nära 
varandra. Medlemmarna ska få mer 
aktiviteter att välja mellan. Det är tanken 
med den interna samarbetsexplosion, 
som förbundsmötet beslutade om. 

Antidiskrimineringskrav i centrala avtal. 
SKTF ska driva på för att teckna centrala 
avtal om hur arbetsgivare ska arbeta 
med mångfald och jämställdhet
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Fler valde SKTF 2010

Antalet medlemmar i SKTF ökade totalt 
med 0,3% under 2010, när man räknar 
med studenter och pensionärer. Totalt 
hade SKTF 156 596 medlemmar den 31 
december 2010.

Under året valde 8 233 personer att gå 
med i SKTF, fler än på många år. Men trots 
ett stort inflöde av nya medlemmar, så 
minskade antalet yrkesverksamma med-
lemmar med 0,6% procent. Anledningen 
är att många medlemmar går i pension. 
SKTF hade 121 331  yrkesverksamma 
medlemmar den 31 december 2010.

– Alla lade in en extra växel i rekryte-
ringsarbetet 2010 – och det gav resultat, 
säger Eva Spjuth som är rekryteringsan-
svarig. SKTF värvade fler medlemmar än 
på många år, och årets tre sista månader 
gick vi plus vad gäller nettosiffrorna.

– Det ökande fokuset på rekrytering 

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

innebar bland annat att fler möjliga 
medlemmar fick frågan om medlemskap 
och att och rekrytering involverades ännu 
mer i SKTFs vardagliga arbete, fortsätter 
hon.

SKTFs rekryteringsmaterial har an-
vänts flitigt under året. Förtroendevalda 
delade bland annat ut informationskitt 
under anställningsintervjun till dem som 
söker arbete inom SKTFs organisations-
område, ”Ny på jobbet-kitt” med SKTF-
information till nyanställda och andra 
målgruppsanpassade material. SKTF har 
även ett tiotal olika yrkesblad med fokus 
på olika yrkesgrupper.  

Nytt centralt rekryteringsteam

Som ett led i SKTFs förändringsprocess 
lanserades ett rekryteringsteam under 
våren, som en extra satsning och ett 
komplement till den rekrytering som 

redan finns i organisationen. Rekryte-
ringsteamet rekryterar på plats och 
genomför olika rekryteringsinsatser runt 
om i landet tillsammans med SKTFs 
förtroendevalda. SKTFs rekryteringsteam 
startade som ett projekt på två år.

– Vi planerar och genomför rekryte-
ringsinsatser tillsammans med förtroen-
devalda och anställda runt om i landet, 
säger Sten Magnusson, som är chef för 
rekryteringsteamet. 

– Vi är ute på våra medlemmars arbets-
platser och diskuterar med icke-medlem-
mar på vilket sätt det skulle vara till nytta 
för dem och för andra att de är medlem-
mar i SKTF.  Innan vi besöker arbetsplat-
serna så för vi resonemang med de lokala 
förtroendevalda om hur vi gemensamt ska 
genomföra rekryteringsinsatsen. Det 
brukar allt som oftast innehålla någon typ 
av gemensam information för att sedan 
övergå i enskilda samtal.  Några väljer att 
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– Det här är ett enkelt sätt att rekrytera 
medlemmar på. Och de nya medlem-
marna som blir uppringda tycker att de får 
en jättebra service, de blir sedda och tycker 
att SKTF bryr sig, säger Jan Bergendorff, 
ordförande i Kalixavdelningen. 

Rekryteringskampanj till kommunikatörer 

och marknadsförare 

Under september genomfördes en rekry-
teringskampanj för att värva medlemmar 
inom området marknadsföring, kommu-
nikation och information. Adresser till 
möjliga medlemmar inom dessa yrkesom-
råden köptes in och de kontaktades via 
brev, mail och telefon. En webbenkät 
mejlades också ut till medlemmar och de 
potentiella, för att undersöka intresset i 
målgruppen för olika frågor. Resultatet 
blev att drygt 3 procent av de potentiella 
medlemmarna gick med i SKTF

Rekryteringskampanjen ”Tre skäl” 

I mars var det extra fokus på rekrytering. 
Kampanjen ville konkret visa nyttan av att 
vara med i SKTF och lyfte fram tre tydliga 
skäl: trygghet, utveckling och personlig 
rådgivning. 

Kampanjen gav resultat. 785 nya 
medlemmar under mars månad, vilket är 
det största inflödet av nya medlemmar 
under en månad på ett helt år. Det var 
ungefär 200 medlemmar fler än månaden 
innan. 

SKTF syntes ordentligt under kampanj-
veckorna. Förtroendevalda och anställda 
diskuterade fördelarna med att vara med i 
SKTF med många presumtiva medlem-
mar på arbetsplatser och spred kampanj-
materialet. Över 24.0 arbetsplatser 
besöktes med personal från SKTF-centren. 

– Det allmänna intrycket som vi alla 
hade av kampanjen var mycket positivt, 
säger Ulrica Näsström, ombudsman på 
centret i Sundsvall. Vi har varit ute och 
mött många möjliga medlemmar och 
stärkt befintliga medlemmar. 

gå med direkt medan andra vill ha mera 
betänketid och då följer vi upp de med nya 
samtal. Sedan kommer vi att ha återkom-
mande besök på flera av de arbetsplat-
serna vi varit på.

Pelle Bengtsson, ordförande i SKTF 
Danderyd, samarbetade med rekryterings-
teamet under 2010. 

– Teamet har bland annat följt med oss 
ut på en introduktionsdag där vi träffat 
nyanställda i kommunen. Rekryteringstea-
met har även hjälpt mig att bolla idéer och 
sätta upp en handlingsplan, berättar Pelle. 

– Konceptet är kanon! De blir både en 
stöttning och ett bollplank. Vi har haft 
problem att nå ut till medlemmarna, men 
för mig handlar det bara om att ha modet 
– lyfta luren och komma ut. Det behöver 
jag stöttning med.

Tipsa Frida och Lena!

Under året har allt fler förtroendevalda 
och även anställda i SKTF använt ”Frida 
och Lena” som hjälp i rekryteringsarbetet. 
Frida Andersson och Lena Hörnmo, 
anställda på SKTF, ringer upp potentiella 
medlemmar, svarar på eventuella frågor 
om medlemskapet och skriver in dem 
som medlemmar via telefon.  

Frida och Lena ringer till exempel 
nyanställda inom SKTFs organisations-
område, vars namn de fått från förtroen-
devalda. De kontaktar även dem som ringt 
SKTF Direkt som inte är medlemmar, 
eller andra personer som de fått tips om 
och ser till att de blir medlemmar. 

Värva kollega kampanjen på hösten

Under året genomfördes vid två tillfällen 
”värva-kollega-kampanjer”. Vid dessa 
tillfällen skickades mejl till medlemmar, 
som uppmanades att rekrytera sina 
kollegor till SKTF. Som tack fick de och de 
som de värvade presentkort hos nätbok-
handeln Adlibris.

De två kampanjerna resulterade i 4.65 
nya medlemmar till SKTF under året.

Att synas vid anställningsintervjun

Att vara med på anställningsintervjuer är 
ett bra tillfälle att presentera SKTF. Sedan 
2009 finns ett kitt som ombuden kan ta 
med och lämna till den som varit på 
intervju. Kittet består av ett brev som 
beskriver vad SKTF kan hjälpa till med 
under rekryteringsprocessen, allmän 
information om SKTF och till vem den 
intervjuade kan höra av sig med frågor. 
Många som har använt kittet för anställ-
ningsintervjuer tycker att det är ett bra sätt 
att visa upp SKTF på och att metoden 
underlättar rekryteringen.

– Att ha något att lämna över gör det 
lättare att ta kontakt och det ger en bra bild 
av SKTF redan innan den nyanställde fått 
jobbet. Och även de som inte fick jobbet 
får förhoppningsvis en bra bild av oss, 
säger Marcus Gustavsson, ordförande i 
Göteborgsavdelningen.

Sten Magnusson, chef för rekryteringsteamet
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Unga akademikers syn på utveckling i 

arbetslivet

Av tidigare undersökningar har det 
framkommit att utveckling är en viktig 
fråga för unga och studerande. Men vad 
menar man egentligen med utveckling? 
Och varför ska man utvecklas? För att få 
klarhet i dessa frågor skickades i februari 
ut en webbenkät ut till SKTFs högskolepa-
nel.

Webbenkäten fick stort gensvar och 
positiv respons. Som förväntat anser unga 
akademiker att utveckling i arbetslivet är 
viktigt. Som nyexaminerade förväntar de 
sig att ta steget ut på en osäker arbets-
marknad med visstidsanställningar och de 
eftersträvar att byta yrke under arbetslivet. 
Hela 90 procent av respondenterna anser 
att man med fördel kan dra nytta av 
fackliga organisationer i utvecklingssam-
manhang. Mentorskap, nätverkande, 
seminarier och jobbcoachning var några 
exempel som uppgavs.

– Högskolepanelen ger ett tydligt 
besked om att utveckling är en viktig fråga 
för de som är på väg ut i arbetslivet och in i 
SKTF. Det handlar om att utveckla sig 
personligt och kompetensmässigt såväl 
som att bidra till utveckling för arbetsplat-
sen och i de frågor man jobbar med, säger 
Veronica Karlsson i SKTFs förbundssty-
relse.

Fler akademiker med bredare Triauppdrag 

Sedan 2004. har Tria varit SKTFs gemen-
samma studerandeorganisation tillsam-

mans med ST och Unionen och man har 
hittills lyckats mycket bra med att rekry-
tera unga akademiker. Trots de positiva 
resultaten beslutade förbunden under 
hösten 2009 att Trias uppdrag skulle 
förändras. Sedan januari 2010 har Tria ett 
nytt bredare syfte.  

Det nya uppdraget innebär att Tria 
involveras i rekryteringen av akademiker 
från studier till yrkesverksamt medlem-
skap och inte enbart till studerandemed-
lemskap. 

Trias medlemmar är numera fullt ut 
medlemmar i SKTF, ST och Unionen. 
Förbunden erbjuder studenterna allt det 
som erbjuds till yrkesverksamma med-
lemmar. 

SKTF marknadsför delar av medlem-
skapet som attraherar målgruppen unga 
akademiker och passar samtidigt på att 
utveckla medlemskapets innehåll. SKTF 
arrangerar nationella koncept som schysta 
frukostar, stipendier, mentorprogram, 
uppdragsuppsatser och möjlighet att delta 
och få inblick i SKTF en Fair Union. 
Målgruppen för Tria har utökats till att 
även gälla studenter som pluggar på 
yrkeshögskola (YH). 

Huvudsyftet med Tria är att få fler 
yrkesverksamma medlemmar med 
akademisk bakgrund.  För att uppnå bättre 
resultat har Tria under året fått bredare 
fokus på rekrytering. 

– Att kunna attrahera akademiker är en 
överlevnadsfråga. Med Tria inblandat i 
hela rekryteringskedjan och med förbun-
den ännu synligare under studietiden 
finns förutsättningarna för att vi ska få 

riktigt många akademiker som yrkesverk-
samma medlemmar framöver, säger Jonas 
Eriksson, rekryteringsansvarig på Tria.

Jakten på nytt namn startade

Förbundsmötet 2010 beslutade att SKTF 
ska byta namn under 2011. För att öka 
delaktigheten startades en stor namnin-
samling bland förtroendevalda och 
medlemmar. På SKTFs namnsajt kunde 
alla lämna förslag och testa hur det skulle 
se ut om det blev verklighet.

1200 namnförslag kom in från med-
lemmar runt om i landet. 

– Det är helt fantastiskt och många fler 
än vi hade vågat hoppas på, säger Eva 
Nordmark. 

Under slutet av året sorterades namn-
förslagen och började testas juridiskt och 
språkligt. Under våren 2011 ska förbunds-
styrelsen besluta om namn, grafisk profil 
och logga med mera. Den 2 september 
2011 presenteras det nya namnet. 
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medlemmar (födda på 70- och 80-talet) är 
överrepresenterade jämfört med hela 
medlemsstocken. 

Öppna upp! Ny nätutbildning om HBT på 

jobbet

Fördomar är inget konstigt eller ovanligt, 
alla har vi några. Men vågar du utmana 
dem? Den frågan ställdes i den nya 
nätutbildningen Öppna upp som lansera-
des våren 2010. Tanken med utbildningen 
är att utmana normen och öka kunska-
perna om olika sexuell läggning och 
könsidentitet i arbetslivet. 

Utbildningen är öppen för alla på sktf.
se. Tillsammans med en virtuell coach och 
en diskussionsgrupp ställs man inför 
frågor som utmanar de egna fördomarna, 
väcker tankar kring vad som är norm 

SKTFs karriärcoachning tilltalar akademi-

ker och unga

Intresset för SKTFs karriärtjänster ökade 
under året, och mer resurser avsattes för 
att möta behoven. Ytterligare åtta karriär-
coacher utbildades. Coacherna marknads-
fördes framför allt via regionala 
nyhetsbrev till medlemmarna.

Totalt blev 180 medlemmar karriär-
coachade och 54.1 medlemmar, inklusive 
TRIA-medlemmar, har fått sina cv:n 
granskade.

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

SKTF tog också fram sin första app till 
iPhone på tema karriär. Den första appen 
blev klar under hösten, där den som vill 
har möjlighet att i sin telefon testa sin 
karriärstil. 

SKTFs karriärtjänst är mycket uppskat-
tad, visar en enkätundersökning som 
gjordes under året. Den upplevs som ett 
mervärde i medlemskapet.

Det är framför allt akademiker som 
använder SKTFs karriärcoachning. De 
flesta är födda på 60-talet, men yngre 

       Homo, Bi, Hetero eller Trans på jobbet

Verksamhetsberättelse20



respektive avvikande och man kan göra för 
att vidga sitt synsätt.

I samband med utbildningen togs en 
checklista fram för vad man kan göra som 
fackligt förtroendevald för att få ett öpp-
nare klimat på arbetsplatsen. En sådan 
checklista finns också för chefer. 

SKTF bytte försäkringsbolag för inkomstför-

säkringen

Den 1 maj tog försäkringsbolaget Bliwa 
över ansvaret för SKTFs inkomstförsäkring 
från Förenade Liv. Villkorsmässigt innebar 
detta ingen skillnad – anledningen till 
bytet var bland annat att Bliwa kan erbjuda 
kortare handläggningstider

SKTFs stöd till sjukskrivna medlemmar

SKTFs förtroendevalda kan vara ett viktigt 
stöd för sjukskrivna medlemmar under 
rehabiliteringskedjan. Ett nytt material 
med information om reglerna och råd 
kring hur man som förtroendevald kan 
stödja medlemmar togs fram i början av 
2010. 

SKTF fick nytt telefonnummer

Den 1 mars fick SKTFs växel, SKTF-
centren och SKTF Direkt ett nytt gemen-
samt telefonnummer: 0771-4.4. 00 00. När 
man ringer till SKTF får man välja mellan 
olika alternativ med knappval. Det här 
innebär att medlemmarna kommer till rätt 
person snabbare och får bättre service 
genom bland annat längre öppettider

0771-4.4. 00 00

Dubbelt så många samtal till Sommar-

jobbsexperten

Sommarjobbsexperten är en kostnadsfri 
rådgivning per telefon och e-post om 
nästan allt som har med sommarjobb att 
göra. För tredje året i rad var det SKTF 
Direkts rådgivare som svarade på telefon 
och mejl. 

Dubbelt så många kontaktade Sommar-
jobbsexperten på telefon och e-post 
sommaren 2010 jämfört med året innan. 
Precis som tidigare år handlade de flesta 
frågorna om lön. Därutöver ställdes frågor 
om schemaläggning, övertidsersättning 
och ob-tillägg. 

– Anledningen till att så många fler 
kontaktat oss beror på att fler känner till 
oss. Radioreklam har bidragit till det och 
att fler förtroendevalda tipsar sin omgiv-
ning om att vi finns, säger Britta Gustavs-
son, rådgivare på SKTF Direkt. 

Chatta med SKTF Direkt

Ett nytt sätt att ställa frågor till SKTF 
Direkt började erbjudas våren 2010. 
Medlemmar kan numera chatta med 
SKTF Direkt och ställa sina frågor direkt 
till en rådgivare via en chattfunktion på 
sktf.se. Chatten blev snabbt uppskattad av 
medlemmar och förtroendevalda.
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Att dela på den fackliga tiden

Att dela på den fackliga tiden är ett av de 
mål som förbundsmötet satt upp inför 
2012. Förbundsmötet 2010 beslutade 
också att ta ansvar för vår generationsväx-
ling. Inriktningen är att 30 procent av 
ledamöterna i styrelserna ska vara under 
35 år från och med 2012.

Örebroavdelningen är den första stora 
SKTF-avdelning där ingen i styrelsen har 
ett fackligt heltidsuppdrag. Genom att dela 
på den fackliga tiden har man fått ett 
större engagemang och mer delaktighet i 
styrelsen. Ingen av de 13 i styrelsen arbetar 
mer än 60 procent fackligt. En av dem är 
Jan Andersson, som från och med hösten 
2010 kombinerar uppdraget som ordfö-
rande med sitt ordinarie arbete som 
biståndshandläggare. 

– Det känns väldigt bra, säger han. Jag 
tycker att det blir problematiskt om man 
är borta från yrket alltför länge. Då blir 
man inte längre anställningsbar, vilket i 

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

sin tur gör att man naglar sig fast vid sitt 
fackliga uppdrag. Ju längre man är borta 
från jobbet, ju mer får man tryggheten 
från sitt fackliga uppdrag. 

De allra flesta är överens om att delak-
tigheten och engagemanget ökat sedan 
man börjat dela på ansvaret i styrelsen. 

– Man får mer input och har alltid 
någon att diskutera med, säger Susanne 
Karlsson. Man utvecklas och får en 
bredare kompetens; lär sig mer om 
arbetsmiljö och arbetsrätt. 

 
Mer delaktiga medlemmar

I många avdelningar och klubbar starta-
des ett aktivt arbete för att engagera fler 
medlemmar i det fackliga arbetet. Ett 
exempel är Ludvika, där styrelsen bjöd in 
medlemmarna på lunch för att få inspel 
till verksamhetsplaneringen. Diskussio-
ner i smågrupper resulterade i många 
goda idéer som styrelsen tar med sig. 

– Jag hoppas att medlemmarna ska 

känna en större delaktighet i det fackliga 
arbetet, säger ordförande Ann-Sofie 
Viklund. 

Löne- och arbetsmiljöfrågor engage-
rade mest. Många tyckte till exempel att 
löneprocessen i kommunen fungerade 
för dåligt. Några medlemmar hörde av 
sig till styrelsen efteråt och sade att det 
var bra att få sitta och diskutera i grupp 
men också att få en återkoppling från 
förbundsmötet och de beslut som 
fattades där, till exempel kring förnyelse-
arbetet. 

– Jag vill att medlemmarna ska känna 
sig mer delaktiga i verksamheten, säger 
Ann-Sofie Viklund. 

Mer intresseförhandlingar:  

Påverka med framgång

Vad vill medlemmarna förbättra på 
jobbet? Vilka frågor ska SKTF driva på 
arbetsplatsen? SKTF vill att medlem-
marna själva ska ta initiativ till förbätt-
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ringar och ligga steget före på arbets- 
platsen. Under hösten 2010 lanserades ett 
nytt verktyg för lyckade intresseförhand-
lingar: Påverka med framgång: Om 
intresseförhandlingar som ett sätt att 
förbättra på jobbet.

SKTFs internationella stipendier

SKTFs internationella stipendier är ett sätt 
att öka engagemanget om globala fackliga 
frågor. Stipendierna finns både för stu-
denter och yrkesverksamma och ger en 
möjlighet att komma i kontakt med yrkes-
rollsfrågor och övrig facklig verksamhet i 
ett internationellt perspektiv.

Under året gjordes en marknadsfö-
ringssatsning bland Tria-medlemmar för 
att få fler att söka stipendiet för studenter. 
Josephine Gustavsson var en av stipendia-
terna. Våren 2010 åkte hon till Jakarta i 
Indonesien för att skriva masteruppsats 
om lokala Indonesiska fackföreningars roll 
i införandet av företags uppförandekoder.

– Jag är glad att jag fick internationellt 
stipendium från SKTF och jag är stolt över 
mitt arbete i Indonesien. Trots besvikelse 
över stängda grindar och motstånd från 
lokala fabriksledningar att intervjua både 
chefer och textilarbetare, fanns otaliga 
möjligheter att träffa engagerade och 
inspirerande lokala fackliga representan-
ter. De såg även till att vi fick träffa textilar-
betare vilket gav oss inblick i deras 
arbetsvillkor och livssituation.

– När strukturerna ser ut som det gör i 
världen kan man inte kräva av kaffeodla-

ren eller textilarbetaren att han eller hon 
på egen hand ska slåss för sina rättigheter. 
Det är genom att gå på företagen och 
genom konsumentmakt man verkligen 
kan göra skillnad för förbättrade arbetsvill-
kor och mänskliga rättigheter globalt, 
säger Josephine.

– Nu efter resan och projektet vill jag ta 
chansen att ge input tillbaka till den 
svenska fackföreningsrörelsen om mina 
upplevelser och idéer. Och jag kommer 
definitivt fortsätta att vara medlem i facket 
nu när jag snart tar steget ut i arbetslivet.

Tandsköterskan Agneta Bengtsson 
sökte SKTFs internationella stipendium 
för yrkesverksamma och fick vara med om 
sitt livs resa. Med organisationen Tandlä-
kare utan gränser reste hon som volontär 
till Zimbabwe.

– Vi erbjöd gratis tandvård på landsbyg-
den i Zimbabwe, vilket var värdefullt för 
människorna som inte hade råd med de 
tio dollar det annars kostade, och de hade 
ofta mycket dåliga tänder. 

Resan blev en stor upplevelse för 
Agneta. 

– Jag har aldrig känt en sådan arbets-
glädje! Trots de knappa förhållandena och 
trots att vi inte räckte till för alla som 
behövde hjälp, så kändes inget svårt. Vi 
fick så mycket kärlek! Det blev en tanke-
ställare om att vi kanske har glömt arbets-
glädjen hemma, trots allt vi har här.

Agneta gjorde sin volontärresa i januari 
2010. Sedan hon kom hem har hon blivit 
ombedd att hålla föredrag om sin resa för 
kolleger på olika orter och på tandsköter-
skeutbildningen. 
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jobba i linje med SKTF 2012. Det lokala 
fackliga arbetet är viktigt. 

– Att synas i media är ett arbetssätt i 
tiden. Jag själv är positiv till media och 
har alltid blivit korrekt behandlad. Vi 
måste synas för medlemmarna och 
blivande medlemmar både i tidningar, 
etermedia men också i sociala medier, sa 
Christian Borg.

Årets lobbyist finns i Landskrona

2009 utsågs åtta personer till ”Månadens 
Linslus”. De var alla förtroendevalda i 
SKTF som utmärkt sig genom att synas 
ofta i sina lokala media. Under januari och 
februari 2010 fick medlemmar och 
förtroendevalda lägga sin röst på den 
person de ville utse till Årets Lobbyist 
bland de åtta linslusarna. Christian Borg i 
Landskronaavdelningen fick överlägset 
flest röster.

– Vad roligt! Både för mig, för SKTF och 
Landskronaavdelningen, sa Christian 
Borg vid utnämningen. Det här priset går 
också till vårt arbete lokalt och att vi börjat 

4. Vi har stolta och glada förtroendevalda som ut-
vecklas och brinner för uppdraget.
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Ledare i SKTF

Ledare i SKTF är SKTFs ledarutvecklings-

program. Den fjärde omgången av ledare i 

SKTF gick utbildningen under 2010. Maria 

Liv, socialsekreterare i Rinkeby/Kista, är en 

av deltagarna.

– Jag sökte till utbildningen för att jag 
ville ha ett nätverk av yngre aktiva med-
lemmar i SKTF, eftersom vi tyvärr var 
ganska få unga förtroendevalda i min 
sektion, säger hon. Och så ville jag få 
verktyg att utveckla mig själv och mitt 
ledarskap.

– Det är en väldigt bra utbildning. Jag 
hade inte riktigt väntat mig att det skulle 
bli en sådan dörröppnare. Det ger bra 
inblick i förbundet samtidigt som jag får 
ett nätverk och personlig utveckling. 

Förändringskalendern

Förändringskalendern togs fram som ett 
verktyg i vardagen för förtroendevalda 
som en hjälp att nå 2012-målen. Kalen-
dern presenterades till förbundsmötet 
2010 och sträcker sig fram till december 
2012. Kalendern samlar SKTFs känne-
tecken, målen, veckans utmaning, pyssel 
och plats för nya idéer.

terdagar eller möjlighet att träna på 
arbetstid? I de flesta fall börjar intresseför-
handlingar vid fikabordet. Det är där 
medlemmarna pratar om vad man vill 
förändra på arbetsplatsen och vilka frågor 
SKTF bör driva. Önskemålen fångas upp 
av lokalavdelningen som kan ta initiativ 
till en intresseförhandling med arbetsgiva-
ren. Men initiativ kan också tas utifrån 
frågor som den lokala SKTF-avdelningen 
eller klubben tycker är angelägna att driva 
för medlemmarna. 

– Lokala intresseförhandlingar är ett av 
de starkaste verktygen som finns för att 
påverka och skapa möjligheter att få 
villkorslösningar anpassade efter olika 
medlemsgruppers behov. Nyttan av att gå 
med i SKTF kan handla om hur väl vi 
lyckas med det, säger Britta Kärnström, 
ombudsman, som skrivit materialet. . 

Det nya materialet är tänkt som inspira-
tion för den som vill arbeta proaktivt med 
lokala villkorsfrågor. Här finns tips och 
råd om hur man går till väga i arbetets 
olika faser. Klickbara byggstenar illustre-
rar att varje fas innehåller olika verktyg 
som är användbara för att nå ett resultat.  

Intresseförhandlingar gav fler semesterdagar i 
Flen
Sommaren 2010 kom SKTF-avdelningen i 
Flen och arbetsgivaren överens om två 
extra semesterdagar för alla anställda 
under 4.0 år. 

Vid vårens centrala avtalsförhandlingar 
var ett av SKTFs mål att få fler semesterda-
gar för yngre.  Det lyckades inte, däremot 
fick man en skrivning som gör det möjligt 
att förhandla lokalt om antalet semester-
dagar. I Flen fortsatte avdelningen att driva 
frågan som en lokal intresseförhandling.

– Vi argumenterade utifrån att arbetsgi-
varen måste bli mer attraktiv för unga 
arbetstagare. De köpte de argumenten, 
berättar Niklas Witt, ordförande.

Responsen bland medlemmarna blev 
positiv, även bland dem över 4.0. Möjlighe-
ten att kunna växla semesterdagstillägget 
mot mer ledighet uppskattas också av 
många. 

M I N  F Ö R Ä N D R I N G S K A L E N D E R

2 0 1 0 – 2 0 1 2
M I N  F Ö R Ä N D R I N G S K A L E N D E R

2 0 1 0 – 2 0 1 2

Nytt material om intresseförhandlingar

Intresseförhandlingar är ett sätt att driva 
medlemmarnas önskemål och förbättra 
villkoren på arbetsplatsen. Under hösten 
presenterades ett nytt material om hur en 
intresseförhandling kan gå till. 

Vad vill medlemmarna förbättra på 
jobbet? Vill de ha fruktkorgar, fler semes-
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De viktigaste valen

Valen till kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige är två val som lätt 
kommer i skymundan för riksdagsvalet, 
men som för de anställda i kommuner 
och landsting är avgörande för vilka 
resurser välfärden får. 

Inför årets val i september 2010 genom-
förde SKTF en undersökning där runt  
6 000 personer runt om i landet inter-
vjuades om olika frågor kring kommunal- 
och landstingsvalen. Väljarna fick ange 
hur viktiga de tycker att 15 olika välfärds-
tjänster är. Svaren resulterade i tre rappor-
ter, ”De viktigaste valen”. I den sista 

rapporten, som presenterades av SVT 
Rapport den 2 september ser man att 
kärnfrågor som skola, äldreomsorg och 
barnomsorg men också kommunal 
ekonomi anses som mycket eller ganska 
viktiga av de flesta. 

Under våren presenterades sju lokala 
delrapporter i samband med en turné runt 
om i landet med Eva Nordmark. 

– Det är viktigt att SKTF är med och 
påverkar även i den lokala och regionala 
valdebatten, inte utifrån partipolitiska 
utgångspunkter, utan utifrån de anställdas 
intressen på arbetsplatserna i kommuner, 
landsting och regioner. Hur kan vi få en 
bra välfärd som medborgarna är nöjda 

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

med och där personalen kan genomföra 
sina ambitioner om en bra kvalitet? Det 
är centrala frågor för SKTF att diskutera 
och synliggöra i ”de viktigaste valen”, sa 
Eva Nordmark.

SKTFs valmanifest 
Under valrörelsen passade SKTF på att 
lyfta fram de frågor som SKTF tycker är 
viktiga. Frågorna presenterades i ett 
valmanifest och handlade om att
•	 Säkra	världens	modernaste	välfärd!	
•	 Lön	ska	inte	bestämmas	av	kön		 	
 – tillsätt en jämställdhetskommission! 
•	 Skapa	en	anständig	arbetslöshets-

 försäkring!
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runt om i landet. Under hösten genomför-
des frukostarna i samband med att det var 
stort fokus på fair i hela landet med 
föreningen Fairtrade i bräschen . 

I Örebro passade SKTF på att bjuda på 
schyst frukost vid Fairtrade forum som 
höll till på universitetet och i Stockholm 
var Josephine Gustafsson och Kristian 
Holmberg, som under våren åkte till 
Indonesien via SKTFs internationella 
stipendium med som gästföreläsare. I 
Indonesien studerade de hur lokala 
fackföreningar kan göra insatser och bidra 
till förbättrade arbetsvillkor för arbetare i 
textilfabriker. Josephine och Kristian 
delade med sig av sina upplevelser på ett 
personligt och engagerat sätt bland annat 
genom att berätta om personliga och 
starka möten.

I Norrköping var studentföreningen 
Spotlight på programmet för Samhälls- 
och Kulturanalys, initiativtagare till 
föreläsningen och tog själva kontakt med 
SKTF för att arrangera en Schyst frukost 
på kårhuset Trappan. Den här gången var 
Elisabet Lim från Fairtrade gästföreläsare. 
Brunchen blev välbesökt med ca 80 
deltagare varav de flesta var studenter. 

Helena Kjellström som läser till miljö-
vetare i Norrköping var en av besökarna 
som berättar varför hon valt att komma 
och lyssna på föreläsningen.

– För mig går sociala frågor och miljö 
hand i hand. Jag vill veta mer om vad det 
innebär att SKTF är en Fair Union och vad 
Fairtrade innebär men också för att lära 

SKTF på Facebook och Twitter 

Att vara närvarande på sociala medier blev 
allt viktigare under 2010. Under året 
ökade SKTF sitt engagemang på Facebook 
och Twitter. Sidan Fackförbundet SKTF 
skapades på Facebook och hade vid årets 
slut strax under tusen följare. Även på 
Twitter var SKTF aktiva.

På Facebook och Twitter lades länkar till 
nyheter på sktf.se och kommentarer till 
aktuella händelser. 

Information om arbetsmarknaden för 

gymnasiet

Att öka kunskapen om arbetsmarknads-
frågor bland skolungdomar har länge stått 
högt upp på fackförbundens önskelista. 
2010 blev det verklighet genom ett nytt 
projekt som Arenagruppen startade. Det 
handlar om ett långsiktigt samarbete 
mellan Arenagruppen, SKTF och en rad 
andra fackförbund inom TCO, LO och 
Saco. Med hjälp av en webbplats och tryckt 
material sprids information om arbets-
marknaden till lärare och skolelever på 
gymnasiet.

– Vi vet att idag läser man väldigt lite 
om arbetsmarknaden särskilt på de studie-
förberedande programmen, säger Johan-
na Lindell, projektansvarig på 
Arenagruppen. Den information som 
finns idag handlar om en nationell nivå, 
om arbetsmarknadens parter och avtalsrö-
relser. Mycket lite är kopplat till arbets-
platsnära saker, till exempel vad som är 
reglerat i ett kollektivavtal och hur man 
kan påverka på sin arbetsplats, vilka 
rättigheter man har och vad det har med 
facket att göra.

Eleverna får ett tryckt material med 
informationen. Eftersom det blivit allt mer 
sällsynt med egna böcker i skolan har 
detta ett värde i sig. Det finns också en 
webbplats där lärare kan hitta fördjupande 
och kompletterande information samt 
beställa material kostnadsfritt.  Det första 
tryckta materialet, som lanserades lagom 
till skolstarten i augusti, handlade om 
kollektivavtalet.

– Materialet är lättillgängligt och 
anpassat för målgruppen. Syftet med detta 
material är att ge kunskap om såväl 
kollektivavtalets värde som vikten av 
fungerande relationer mellan arbetsmark-
nadens parter, säger Johanna Lindell.

– Det här är en efterfrågad satsning i 
SKTF. Det känns bra att vi har varit 
pådrivare och att det nu äntligen blivit av. 
Vi vet att det kommer att ta tid att få 
genomslag, så nu gäller det att hålla i och 
se detta som en långsiktig satsning, säger 
SKTFs informationschef, Karin Ottosson.
 

SKTF på fikatopplistan!

SKTF deltog i Fairtrade Challenge den 27 
oktober. SKTFs fikalag hamnade på 
nionde plats i 2010 års Fairtrade Chal-
lenge, då hela Sverige fikade Fairtrade-
märkt. Bland fackförbunden kom SKTF 
först. Hela 3636 personer fikade schyst i 
SKTF lag. 

På mer än 300 orter runt om i Sverige 
fikade mer än 300 000 personer. Fairtrade 
Challenge arrangeras varje år av Fairtrade 
Sverige för att uppmärksamma Fairtrade-
varor och vilken skillnad det kan göra för 
anställda och odlare i utvecklingsländer.
 

Schysta frukostar!

Veronica Karlsson och Annika Strandhäll, 
ledamöter i SKTFs förbundsstyrelse har 
agerat huvudpersoner under årets schysta 
frukostar som arrangerades på fem orter 
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mig mer hur jag som individ kan påverka.
Schysta frukostens huvudtema handlar 

om att lyfta SKTF som Fair Union och att 
vi arbetar för att schysta arbetsförhållan-
den ska vara en mänsklig rättighet både i 
Sverige och globalt.  Etisk offentlig upp-
handling är ett centralt tema för den 
schysta frukostens innehåll, vilket också är 
en fråga som SKTF aktivt driver med 
landsting och kommuner runt om i 
landet. Genom att tipsa på hur man som 
individ kan påverka och göra skillnad, 
genom goda exempel och egna upplevel-
ser spred Veronica Karlsson och Annika 
Strandhäll en bild av SKTF som ett 
fackförbund som gör skillnad och visar på 
en arena med stort utrymme för medlem-
mars personliga engagemang.

På en annan schyst frukost deltog 
Malin Ericsson från nätverket Rena Kläder 
och tog med publiken på en resa från tråd 
till tröja och berättade om villkoren inom 
klädindustrin i Asien. Arbetsmiljön är 
dålig och farlig med en mängd kemikalier 
som även orsakar stora miljöproblem. 
Den fackliga organisationsgraden är låg 
även om det finns en laglig rätt att organi-
sera sig. Som fackligt aktiv riskerar man 
svartlistning eller att utsättas för hot. 

Kvinnodagen firades i hela landet

Den 8 mars arrangerade SKTF flera 
evenemang för att uppmärksamma 
kvinnodagen och diskutera kvinnors 
villkor.

I Göteborg arrangerades en kväll för 
samtal och diskussion tillsammans med 
Gudrun Schyman och etnologen Jesper 
Fundberg. Gudrun Schyman berättade 
om sitt liv som feminist och Jesper 
Fundberg berättade om sin bok, Finget i 
ögat, om unga pojkars syn på maskulini-
tet. 

Centret i Västerås bjöd medlemmar och 
presumtiva medlemmar till en föreläs-
ning av SKTFs förbundsjurist Daniel Falk 
samt en visning av filmen Nine. 

I Stockholm arrangerade SKTF, Unio-
nen, Fackförbundet ST och TRIA en 
helkväll på Kulturhuset med en föreläs-

ning med Pernilla B Lovén från Jämställd-
hetsbolaget. I ett panelsamtal diskuterade 
Eva Nordmark, Ing-Marie Nilsson, vice 
ordförande i ST och Andreas Grünewald 
från Unionens förbundsstyrelse hur de 
fackliga organisationerna arbetar för att 
uppnå jämställdhet. 

Timråavdelningen ordnade en hearing 
om jämställdhet. I Sandviken bjöd avdel-
ningen på korv i stadskärnan och spred 
samtidigt kvinnoslanten. Nordmalingsav-
delningen bjöd alla SKTF-are på stadens 
kondis.

Lagom till kvinnodagens 100-årsjubi-
leum lanserade Linköpingscentret ett 
mentorsprojekt för kvinnliga chefer. Syftet 
är att starta ett forum för kvinnor som 
nyligen blivit chefer och erfarna mentorer 
som arbetar med chefer inom SKTFs 
verksamhetsområde. 

Många festivalade med SKTF

Efter 2009 års lyckade festivalengage-
mang på Peace and Love i Borlänge var det 
dags att utvidga SKTFs festivalkoncept. 
Därför satte SKTF under 2010 upp sitt 
festivaltält på hela tre musikfestivaler 
– Pop Dakar i Stockholm, Peace and Love i 
Borlänge och Way Out West i Göteborg. 
Med många besökare, glada och engage-
rade SKTF-medarbetare tillsammans med 
ett specialframtaget festivalkoncept med 
t-shirts, sittdynor, tygkassar, webbsida och 
en egen spotifylista kunde det inte bli 
annat än en lyckad festivalsommar.

Nya designmallar underlättar

SKTF lanserade nya webbaserade design-
mallar under 2010. Mallarna är ett arbets-
redskap för personal och förtroendevalda 
för att kunna producera SKTF-material. 
Med hjälp av designmallarna kan man 
skapa affischer, inbjudningar och avdel-
ningsfoldrar. De webbaserade mallarna är 
förbyggda med typsnitt, färger och layout 
som följer SKTFs grafiska profil. Gräns-
snittet är enkelt och självlärande, det 
behövs ingen utbildning. Det ingår även 
en bildbank.

SKTFs första MR-pris utdelat

På förbundsmötet 2010 delades SKTFs 
MR-pris ut för första gången. Priset är 
tänkt att delas ut årligen till den arbetsgi-
vare som i samverkan med facket, på ett 
föredömligt sätt arbetat med mänskliga 
rättigheter och genomfört medvetna och 
aktiva åtgärder för att befrämja mångfald 
och integration på arbetsplatsen.

MR-priset gavs till enheten för äldre i 
Nacka kommun med motiveringen:

”För att enheten målmedvetet arbetat 
med att rekrytera medarbetare med 
blandad bakgrund och därigenom utveck-
lat en väl fungerande arbetsplats med 
respekten för mänskliga rättigheter som 
en naturlig del av verksamheten.”

Priset togs emot av bland andra Åsa 
Bratt, ansvarig för verksamheten. 

Karlstad blev 

Årets Kulturkommun!

SKTF utsåg Karlstad till Årets Kulturkom-
mun 2010. Det var tjugoförsta gången 
priset delades ut.
Så här löd juryns motivering:

”I Karlstad är man medveten om att 
satsning på kultur lönar sig.
Utsmyckningen av den offentliga miljön, 
som även omfattar parker och bostadsom-
råden, sker i samråd med konstnärliga 
yrkesutövare. Den ger rika möjligheter för 
kommuninvånarna till spännande möten 
med konst och kultur samt gör staden 
levande och attraktiv.

Strävan att söka nya vägar för att fler än 
vana kulturkonsumenter ska bli delaktiga 
i kulturupplevelser är berömvärd.
Kulturskolan är en viktig institution för att 
väcka skaparlust och engagemang hos 
barn och unga samt en garant för tillväx-
ten av professionella konstnärer inom 
olika konst- och kulturområden.

En väl fungerande biblioteks- och 
museiverksamhet, ett varierat musikliv 
från opera till jazz, film, stöd till fören-
ingslivet och ökad tillgänglighet även för 
funktionshindrade spelar en väsentlig roll 
för kommuninvånarnas välbefinnande.
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Samtal pågår…  men dialogen kan förbätt-
ras!
Rapporten bygger på en undersökning 
kring hur ekonomer uppfattar sin situa-
tion angående fortbildning och kompe-
tensutveckling hos sina arbetsgivare. En 
stor andel av de som svarar uppger att 
man har en bra dialog, men många 
upplever också brister vad gäller dialog 
och fortbildning.

SKTFs socialchefsenkät 2010
Mer än var femte socialchef uppger att det 
saknas ekonomiska förutsättningar för att 
uppfylla intentionerna i sociallagstiftning-
arna. Det framgår av SKTFs senaste 
socialchefsrapport Att trolla med knäna 
- ett uppdrag där ambitioner överstiger 
resurserna, som presenterades på Social-
chefsdagarna i Luleå i september.
I undersökningen framkommer bland 
annat att mer än var femte socialchef 
uppger att det saknar ekonomiska förut-
sättningar för att uppfylla intentionerna i 
sociallagstiftningarna, men samtidigt att 
95 % av socialcheferna trivs mycket eller 
ganska bra med sitt arbete.

Medlemsundersökning Svenska kyrkan
En undersökning av medlemmarnas syn 
på yrkesvillkor och löneprocess inför 
avtalsrörelsen 2011. I resultatet kan man 
bland annat se att, även om en förbättring 
har skett, är det många medlemmar som 
inte känner till grunderna för lönesätt-
ningen. Det är också fortfarande för stor 
andel som inte har haft ett samtal kopplat 
till den nya lönen.

Karlstads kommuns offensiva satsning 
på kultur gör Karlstad till en värdig 
mottagare av utmärkelsen Årets Kultur-
kommun 2010.”

Priset togs emot av Mats Ahrén, kultur- 
och fritidsdirektör, Lill Nilsson, ordfö-
rande i kultur- och fritidsnämnden samt 
Birgitta Rosén, SKTFs fackliga represen-
tant. 

Utdelningen ägde rum på Nobeldagen 
på Nobelmuseet i Karlskoga (2009 års 
kulturkommun) av Ove Jansson, juryns 
ordförande. Karlstad kommun fick ta 
emot konstverket ”Kyssen”, en oljemål-
ning av konstnären Berndt Wennström. 
Dessutom får Karlstad ta hand om vand-
ringspriset, ett glasäpple av Rune Strand, 
under 2011.

SKTFs rapporter 2010
Under året har SKTF gett ut ett antal 
rapporter som bygger på undersökningar 
som gjorts. 

Personalchefsbarometer
Nästan varannan personalchef i kommu-
ner och landsting säger att de nya reglerna 
i sjukförsäkringen har lett till ett ökat antal 
uppsägningar. Det framgick av SKTFs 
personalchefsbarometer, i vilken 4.16 
personalchefer i kommuner, landsting 
och regioner tillfrågats.

De viktigaste valen 2010
Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin? Det 
mesta i valdebatten brukar kretsa kring 
riksdagsvalet, medan kommun- och 
landstings/regionvalen kommer helt i 
skuggan. Men det är i kommun- och 
landstingsvalen som det avgörs vilken 
kvalitet välfärden får och vilka resurser 
som avsätts till exempel till barnomsorg, 
skola, socialtjänst och sjukvård och är 
därför minst lika viktiga. I tre rapporter 
om De viktigaste valen undersökte SKTF 
medborgarnas syn på lokalt politiskt 
inflytande i den största kommunen i alla 
län och regioner. 
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Fair Union är röda tråden

Att SKTF är en Fair Union manifesterades 
på flera sätt under året. Eva Nordmark 
skrev i en krönika i tidningen Aspekten 
om sina tankar kring Fair union:

”För snart tre år sedan började vi i 
SKTF kalla oss för Fair Union, ett schyst 
fackförbund. Då kändes konceptet nytt 
och obeprövat. Vi förväntade oss till och 
med kritik för att vi stack ut hakan i frågor 
som inte uppfattas som traditionellt 
fackliga. Samtidigt var det ett naturligt 
steg att ta. För mig är arbetet med Fair 
Union, Fair Trade och rättvisemärkt nära 
kopplat till min idé om den fackliga 
internationella solidaritet som funnits 
med som en hörnsten sedan vi bildades. 
Att välja rättvisemärkta produkter blir en 
facklig handling, mitt val kan bidra till att 
människor får bättre villkor på jobbet och 
ett bättre liv. Att vara klimatsmart bidrar 
till en hållbar utveckling av vårt klot.

Min känsla är allt fler börjar göra 
kopplingen mellan det svenska och det 
internationella perspektivet och ser att vi 
lever i en globaliserad värld. Det märks 

inte minst av responsen på de ”Schysta 
frukostar” som SKTF arrangerar runt om i 
landet. Där använder vi Fair Union som 
den röda tråden som binder samman vårt 
internationella arbete i biståndsprojekt 
och EU-sammanhang med upphandlings-
frågor och rättvisemärkta produkter. 

Idag är arbetet med Fair Union en 
viktig del av vår identitet som jag vet 
inspirerar väldigt många. Kanske för att 
det är konkret, det krävs inte en massa 
möten och man kan börja jobba direkt 
– som enskild medlem eller avdelning. 
Viktigast är det personliga engagemanget 
och vetskapen om att varje litet val vi gör 
spelar en stor roll.”

Ny guide för schyst upphandling

SKTF presenterade under hösten ett nytt 
material om schyst offentlig upphandling 
och den lagstiftning som finns på områ-
det.

Guiden är ett stöd till fackligt förtroen-
devalda som på olika sätt kommer i 
kontakt med upphandling i kommuner 
och landsting. Som facklig företrädare har 

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

man rätt till inflytande i viktiga upphand-
lingar, till exempel när verksamhet ska 
läggas ut på entreprenad. I upphandlings-
guiden kan man läsa om de lagar och 
regler som gäller, men även SKTFs åsikter 
om vad god upphandling är.

Varje år köper stat, kommuner och 
landsting varor och tjänster för uppskatt-
ningsvis 500 miljarder kronor. Som 
facklig företrädare kan man bidra till 
bättre arbetsmiljö och till att fler arbetare 
inom tillverkningsindustrin får drägligare 
villkor när de tillverkar sådant som köps 
in och används i välfärdssektorn. Det gör 
vi bland annat genom att se till att ILOs 
åtta kärnkonventioner följs vid upphand-
ling av varor. 

– Att den offentliga sektorn i allt högre 
grad köper in tjänster som man tidigare 
utförde i egen regi, innebär att löner och 
arbetsvillkor allt oftare bestäms utanför de 
regelverk som facket har satt upp genom 
våra kollektivavtal.  Därför blir det allt 
viktigare med ett fackligt inflytande när 
det gäller offentlig upphandling. Det 
handlar om allt från anställningstrygghet, 
bra arbetsmiljö och klimathänsyn till 
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minerade arbetsplatser och branscher. 
Nytt är också att vi arbetar för att kvinnor 
och män delar mer lika när det gäller 
omsorg av barn, säger Eva-Lotta Nilsson, 
jämställdhetsansvarig på SKTF. 

SKTF miljödiplomerat igen

Även 2010 diplomerades SKTF med 
Stockholms stads miljödiplom. Sedan 
2009 bedriver förbundet ett aktivt och 
strukturerat miljöarbete Varje år sätter 
kansliet nya miljömål som sedan revide-
ras av ett auktoriserat företag. Vid årets 
slut gjordes en miljörevision på SKTF där 
man gick igenom alla miljöinsatser som 
gjorts under 2010.

– Det är jättekul att vi lyckats göra så 
mycket under de två år som vi varit 
diplomerade, säger Karin Neuhaus, 
miljösamordnare på SKTF.

– Om organisationen är med är det inte 
så svårt. Jag är stolt över att SKTF är det 
första miljödiplomerade fackförbundet. 

Konkret handlar det om ett antal olika 
åtgärder som ger rejäla resultat.

– Genom enkla tekniska justeringar 
och att alla på jobbet hjälper till har vi till 
exempel minskat den årliga energiför-
brukningen i förbundshuset med mer än 
100 000 kWh!
 

SKTF kräver en jämställdhetskommission

SKTF fortsatte SKTF att peka på proble-
met med strukturella löneskillnader. I 
yrken och sektorer där det arbetar flest 
kvinnor är lönerna betydligt lägre än i 
yrken och sektorer där det arbetar flest 
män. Varken fack eller arbetsgivare lyckas 
få bort de strukturella löneskillnaderna. 
SKTF formulerade under året krav på en 
jämställdhetskommission där fack, 
arbetsgivare och regeringen tar gemen-
samma tag om problemet.

Uppdaterade program om sysselsättning 

och jämställdhet

SKTFs program är politiska riktmärken 
som tydliggör vad förbundet vill uppnå 
inom nio olika områden. Programmen är 
också ett sätt att tydliggöra vår värdegrund, 
ideologi och vision. 2010 reviderades 
programmen för sysselsättning/arbets-
marknad och jämställdhet.

Bland nyheterna i programmet för 
sysselsättning/arbetsmarknad är ett stycke 
om vikten att ta till vara den äldre arbets-
kraftens erfarenhet, kompetens och 
kontinuitet i verksamheterna. SKTF vill 
att extra resurser satsas i kommuner och 
landsting för att genomföra generations-
skiftet och skapa utrymme för att ge dem 
som ska sluta en möjlighet till ett bra 
avslut i arbetslivet.

Nytt är också en skrivning om a-kasse-
systemet. SKTF kräver att ersättningsnivå-
erna höjs så att fler verkligen får en reell 
inkomsttrygghet under arbetslöshetspe-
rioder. 

Också jämställdhetsprogrammet 
arbetades om för att bli tydligare och mer 
slagkraftigt. 

– Det som är nytt är att SKTF arbetar för 
att osakliga löneskillnader som beror på 
kön upptäcks och åtgärdas, samt att vi vill 
utjämna de strukturella löneskillnaderna 
mellan kvinnodominerade och mansdo-

inflytande för de anställda, värna kollektiv-
avtal och ställa tydliga sociala krav, säger 
Åsa Tillberg, förbundsjurist. 

– Det är ett jättebra och efterfrågat 
material, vi behöver mer kunskap om 
upphandlingsfrågor, säger Else-Marie 
Banner, ordförande för Kronobergs läns 
landstingsavdelning. Jag tycker det är en 
bra vägledning till vad vi som fackförbund 
har rätt att kräva, vad vi ska tänka på nu 
när allt mer av den offentliga verksamhe-
ten läggs ut på entreprenad eller när vi 
köper in privata tjänster. Vi jobbar mycket 
med Fairtrade i avdelningen och märker 
att det engagerar allt fler. 

SKTF medlem i FN-förbundet

SKTF återupptog under 2010 sitt medlem-
skap i FN-förbundet. FN-förbundet 
arbetar för att stärka FNs arbete genom 
information, opinionsbildning, gransk-
ning av FNs arbete, insamling och inter-
nationellt samarbete. 

SKTF inrättar solidaritetsfond

SKTF inrättade en solidaritetsfond lagom 
till förbundsmötet 2010. Fondens medel 
ska bidra till solidaritetsinsatser med en 
tydlig facklig koppling. Bidrag från fonden 
kan lämnas direkt till specifika eller 
grupper av organisationer, liksom till 
enskilda företrädare för förbund som till 
exempel fängslats till följd av sitt fackliga 
arbete. Bidrag kan också lämnas via andra 
aktörers fonder inom ramen för deras 
insamlingar. Solidaritetsfonden kan även 
lämna bidrag till de utvecklingssamarbe-
ten som SKTF är involverade i. 

Den första insatsen var till förmån för 
fackligt aktiva som fängslats i Turkiet. I ett 
uttalande den 29 september krävde SKTF 
att Turkiet respekterar fackliga rättigheter 
och friger fängslade fackligt aktiva. I 
Turkiet är demokratiska rättigheter satt på 
undantag och fackligt aktiva har fängslats.

Verksamhetsberättelse32



Socialchefsrapporten

Mer än var femte socialchef uppger att det 
saknas ekonomiska förutsättningar för att 
uppfylla intentionerna i sociallagstiftning-
arna. Det framgick av SKTFs senaste 
socialchefsrapport som presenterades på 
Socialchefsdagarna i Luleå i september. I 
undersökningen framkom bland annat att 
mer än var femte socialchef uppger att det 
saknar ekonomiska förutsättningar för att 
uppfylla intentionerna i sociallagstiftning-
arna, att endast 4. av 10 anser att man 
klarar chefsförsörjningen på ett tillfred-
ställande sätt, men att 95 % av socialche-
ferna ändå trivs mycket eller ganska bra 
med sitt arbete

– Det är glädjande att det stora flertalet 
socialchefer trivs med sitt arbete, trots ofta 
ganska tuffa ekonomiska villkor, säger 
Jonas Karlsson som är ansvarig för 
chefsfrågor i SKTF.

– Men att endast fyra av tio socialchefer 
uppger att man klarar chefsförsörjningen 
på ett tillfredställande sätt måste bli en 
väckarklocka. Det behövs en större 
fokusering på rekryteringsstrategierna.

Chef Direkt – personlig rådgivning för 

chefer

En nyhet under 2010 är att man som chef 
och medlem i SKTF kan ringa Chef Direkt. 
Då får man tala med en rådgivare som 
själv har varit chef eller har förhandlat för 
medlemmar som är chefer. 

Konferenser med Sveriges största 

chefsnätverk

Chefsmedlemmar i SKTF tillhör Sveriges 
största chefsnätverk, som erbjuder mötes-
platser med andra chefer, ledarskapsut-
bildningar, ledarskapscoachning och 
mycket annat. Tillsammans med fackför-
bunden Unionen, ST och Finansförbundet 
erbjuds kurser och konferenser för chefer. 
Under 2010 arrangerades bland annat 
Ledarskapsdagar i Tylösand och Bålsta, 
Stora chefskvällen på Nalen, arbetsrättsliga 
seminarier och mycket annat.

Åse Bäcklund från Nässjö är en av 
chefsmedlemmarna som deltog på ledar-
skapsdagarna i Tylösand

– Inspirerande dagar, säger hon. Det är 
alltid nyttigt att komma iväg, tänka fritt och 

7. Yrkesfrågorna är mer i fokus  
 i vårt fackliga arbete.

träffa andra chefer. Det här är andra 
gånger på tre år som jag var där och jag 
kan absolut tänka mig att åka igen om tid 
finns.

Mentorskapsprogram

Under hösten 2010 startade SKTF ett 
centralt mentorskapsprogram i samver-
kan med Region Mitt och Stockholm. 
Målgruppen för programmet var studen-
ter som läser till personalvetare samt 
chefsmedlemmar i SKTF.

Programmet planerades utifrån en 
webbenkät om utveckling i arbetslivet 
som skickades till studenter samt som 
följd av en fokusgrupp med personalve-
tare från tre universitet. Genom resultaten 
framkom det att studenter efterfrågar 
mentorskapsprogram av fackliga organi-
sationer eftersom att fackföreningar har 
stor kunskap om arbetslivet samt stora 
kontaktnät bland annat genom medlem-
mar och arbetsgivare.

Det var många studenter som sökte till 
programmet och urvalsprocessen skedde 
genom SKTFs karriärtjänst. Programmets 
innehöll fyra föreläsningar: introduktion 
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verksamheten, att man har ett rimligt 
antal underställda. Men det handlar också 
om att politikerna måste våga lita till de 
anställda, att minska detaljstyrningen och 
låta personalen arbeta utifrån sin profes-
sionalism. 

Eva Nordmark riktade en tydlig adress 
till kommunpolitikerna som ansvarar för 
kvaliteten i den kommunala äldreomsor-
gen:

– Många menar att det bara ”rullar på 
som vanligt” i den kommunala verksam-
heten. Men det handlar inte bara om regi, 
om privat eller kommunalt. Våra politiker 
har ett ansvar för att personalen i den 
kommunala omsorgen får släppa loss sin 
kreativitet och professionalism, och att 
man satsar på ledarskapet. 

Teknikdebatt.se – ny debattsajt för teknik 

Teknikdebatt.se heter en ny sajt för 
teknik- och samhällsdebatt som lansera-
des under 2010. Det är ett forum för alla 
som har idéer och åsikter som berör den 
tekniska utvecklingen i Sverige. Bakom 
teknikdebatt.se står Ingenjörsamfundet, 
där bland annat SKTF ingår. Under året 
har SKTFs tekniker- och ingenjörsmed-
lemmar fått regelbundna nyhetsbrev via 
mejl med nyheter och erbjudanden från 
Ingenjörsamfundet och SKTF.

av mentorskapet, om varumärkesutveck-
ling i offentligt styrda organisationer, 
karriärföreläsning samt kommunikativt 
ledarskap. 

Mentorskapsprogrammet har medfört 
att SKTF har etablerat goda kontakter med 
Mittuniversitet och studentkåren vid 
Stockholms universitet.

Ny utbildning om villkoren som 
chef
Det ska vara utmanande och stimulerande 
att vara chef. Som chef har man inflytande 
över verksamheten och därmed också ett 
stort ansvar. Det är utgångspunkten i det 
nya utbildningskoncept för chefer som 
lanserades under året. Utbildningen ger 
cheferna verktyg både som chef och 
anställd. Kursen behandlar bland annat 
villkoren som anställd ur ett chefsperspek-
tiv och förutsättningar för ett hållbart 
långsiktigt åtagande som chef

”Det som är livet” – om den goda äldre-

omsorgen

”Det som är livet” är namnet på en film om 

den goda vardagen i äldreomsorgen, som 

SKTF tillsammans med Vårdförbundet och 

PRO producerade under året. 

Filmen visar tydligt att vi genom att 
tänka lite utanför de givna ramarna kan 
skapa en lustfylld och glädjerik vardag för 
både äldre och personal utan att det 
behöver kosta så mycket. 

I februari bjöd SKTF in medlemmar 
som arbetar inom äldreomsorgen till en 
premiärvisning och efterföljande samtal. 
Där medverkade politiker som Ylva 
Johansson (s) och Kenneth Johansson (c) 
tillsammans med Annika Wåhlin, Vård-
förbundet, Curt Persson ordförande PRO 
samt Eva Nordmark. 

Panelen var överens om att kvalitet i 
äldreomsorgen till stor del handlar om 
ledarskap och att våga. Därför är det viktigt 
att cheferna inom äldreomsorgen ges rätt 
förutsättningar att leda och planera 
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Nytt avtal för kommuner och landsting

I april tecknade SKTF ett nytt centralt 
löneavtal med arbetsgivarparten Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

HÖK10 är ett tvåårigt avtal som ger 
SKTFs medlemmar ett garanterat utfall på 
lägst 3,5 procent under avtalsperioden, 
fördelat på 2 procent år 1 och 1,5 procent år 
2. Lönen ska sättas individuellt och avtalet 
innehåller inga individgarantier. Avtalet 
innehåller också ett förtydligande av 
löneprocessen. 

– Jag är nöjd med avtalet, det ligger väl i 
nivå med andra avtal på arbetsmarknaden. 
Resultaten från förra avtalsperioden visar 
också att våra förtroendevalda och med-
lemmar är duktiga på att förhandla löner 
lokalt. Detta avtal lägger en bra grund för 
det arbetet, sa Eva Nordmark, förbunds-
ordförande.

Avtalet innehåller förändringar i 
Allmänna Bestämmelser som bland annat 
innebär att man lokalt kan komma 

överens om villkoren för semester. Antalet 
dagar för föräldrapenningtillägg har ökat 
från tre månader till fem.

– Dessa villkorsförbättringar är viktiga 
för att kunna attrahera unga akademiker 
till kommuner och landsting, sa Anders 
Hammarbäck, förhandlingschef.

Enligt Anders Hammarbäck var det en 
hårdare avtalsrörelse än tidigare år.

– Årets avtalsrörelse har varit tuff, om 
inte den tuffaste. Arbetsgivarna var tydliga 
i strävan efter ett nollavtal med hänvisning 
till det ekonomiska läget i kommuner och 
landsting. Vi är, trots de tuffa förhandling-
arna, nöjda med var vi landade. Det nya 
avtalet innebär bland annat rimliga 
löneökningar och positiv utveckling av 
löneprocessen i AB (Allmänna Bestäm-
melser) som gör samtalsmodellen ännu 
tydligare för anställda i lönesamtal med 
sina chefer, säger Anders Hammarbäck. 

– SKTF ska fortsätta driva kravet på fler 
semesterdagar för personer under 4.0 år. I 
år var just den frågan extra tuff att driva på 

grund av litet löneutrymme att spela på 
under den pågående lågkonjunkturen. 
Dock öppnade arbetsgivaren upp för 
lokala lösningar, vilket är ett steg framåt.

Avtalet berör drygt 100 000 SKTF-med-
lemmar, gäller från den 1 april 2010 till 30 
april 2012 och omfattar två lönerevisioner. 
2010 års lön gäller retroaktivt från 1 april.

HÖK-forum gav fördjupning om avtalet

På femton avtalsforum som ägde rum 
runt om i landet diskuterades såväl 
strategier som jämförelser med Kommu-
nals avtal.

I Stockholm samlades ett 50-tal förtro-
endevalda för att lyssna till Anders Ham-
marbäck, avgående förhandlingschef, 
Mona Tapper, ny förhandlingschef och 
Kjell Svahn, förhandlande ombudsman, 
som presenterade avtalet. Anna Lund från 
avtalsgruppen berättade om deras arbete.

Men deltagarna fick också möjlighet att 
lyssna till varandra. Ett viktigt syfte med 

Avtal
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ska förbereda oss väl och komma med 
egna argument, sa Mona Tapper.

Nytt är också att centrala parter ska stå 
till förfogande om man inte kommer 
överens lokalt om avtalets tillämpning. 

– Det betyder att om ni stöter på pro-
blem under överläggningen och vill ha 
stöd så ställer vi upp, sa Kjell Svahn.

Äntligen ett omställningsavtal för 
kommuner och landsting
– Det är helt fantastiskt att SKTF lyckats 
tillsammans med andra fackförbund och 
Sveriges Kommuner och Landsting få till 
ett omställningsavtal! Det blir ett jättebra 
stöd och verktyg för alla SKTFs medlem-
mar som kan bli uppsagda på grund av 
arbetsbrist. 

Det sa Eva Nordmark i december, då ett 
nytt omställningsavtal för kommuner och 
landsting tecknades.

– Efter sju års förhandlande har en 
dröm gått i uppfyllelse, sa Eva Nordmark

Syftet med omställningsavtalet är att 
stödja och hjälpa den som blivit uppsagd 
till nytt arbete och samtidigt ge ekonomisk 
trygghet under omställningen. Avtalet 
träder i kraft den 1 januari 2012. 

Genom aktiva insatser ska den som bli 
uppsagd få stöd att få ett nytt arbete. 
Rådgivning med en personlig plan är en 
viktig del. Utbildning och andra aktiva 
insatser erbjuds för att öka möjligheterna 
till en ny anställning. Det aktiva arbetet 
innebär exempelvis att individen tillsam-
mans med en rådgivare resonerar om 
fortsatt yrkesliv och upprättar en individu-
ell handlingsplan.

Den som varit tillsvidareanställd inom 
kommun, landsting eller region under 
minst fem år direkt före sin uppsägning 
kan också få ekonomiska förmåner. Den 
kompletterande omställningsersättningen 
ger, tillsammans med a-kassa, 80 procent 
av lönen i 200 dagar och 70 procent i 100 
dagar. Ersättningen över a-kassetaket 
utges även till dem som inte har rätt till 

ersättning från a-kassa. 

HÖK-forumen är just erfarenhetsutbyte 
och att sprida goda exempel och metoder. 

– Det är intressant att höra hur andra 
jobbar i kommuner och landsting, särskilt 
för mig som är ny i styrelsen, säger Jenny 
Wiik, som sitter i styrelsen för Upplands 
Väsbyavdelningen.

Den fråga som intresserar henne mest 
är semesterfrågan. I det nya avtalet har 
semesterbestämmelserna öppnats upp för 
lokala lösningar. Det innebär att en 
avdelning kan förhandla med arbetsgiva-
ren om att till exempel byta ut semester-
dagstillägg mot semesterdagar för dem 
som önskar det. 

– Jag hade hoppats mycket på yrkandet 
om fler semesterdagar för alla under 4.0. 
Men nu finns i alla fall möjligheten att 
förhandla fram mer semester, säger Jenny 
Wiik.

När det gäller öppningen av semester-
bestämmelserna påpekade Mona Tapper 
att lokala lösningar inte får kränka den 
enskildes rättigheter. Den enskilde måste 
själv få bestämma hur man vill göra, det 
finns inga generella lösningar. 

– Det här kräver en hel del från oss att 
jobba med, fortsatte hon. Vi har drivit 
frågan och nu är det lite upp till bevis att 
visa att det finns ett behov, att frågan är 
viktig. 

Peter Jansson, samordnare i Skärhol-
men, tycker att lokala lösningar kring 
semester är positivt. Han ser ett klart 
behov bland medlemmarna:

– Det här är en stor fråga, även de över 
50 vill ha mer semester. Många vill till 
exempel ha mer tid för barnbarnen. Den 
här öppningen kan vara en möjlighet för 
dem, säger han. 

En annan betydelsefull förändring i 
löneavtalet är att parternas roll i löneöver-
synen har blivit tydligare.  Avtalet säger att 
båda parter ska förbereda sig och aktivt 
delta i överläggningen. Skrivningen 
förstärks med att bilaga 5 numera finns 
med i avtalstexten.

– Överläggningen är parternas gemen-
samma forum. Det betyder att det inte 
bara är arbetsgivarna som ska snacka, vi 

Mona Tapper ny förhandlingschef
Den första juni började Mona Tapper sin 
tjänst som SKTFs nya förhandlingschef.

– Jag har under min tid i arbetslivet 
hittills arbetat på båda sidor om förhand-
lingsbordet med ett ständigt stort intresse 
att driva villkorsfrågor för medarbetare 
genom att söka bra lösningar, berättar 
Mona Tapper.

Vilka frågor ser du som mest strategiska att 
driva framöver?
– En fråga som är otroligt strategisk och 
viktig att arbeta vidare med för SKTF och 
för hela arbetsmarknaden är det struktu-
rella löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män. Och vi måste fortsätta att arbeta för 
att tydliggöra kollektivavtalet så att det blir 
enkelt att förstå dess värde. Vi som facklig 
organisation bör vara med och bidra i 
arbetet med att göra SKTFs branscher och 
offentlig sektor attraktivt för unga akade-
miker, så att de aktivt väljer att söka sig dit 
och stanna kvar. Till sist vill jag lyfta 
löneprocessen som en viktig strategisk 
fråga framöver, där varje medlem ska veta 
varför de har den lön de har. 
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Många unga och nyanställda börjar sitt 
arbetsliv på visstidsanställningar t ex 
genom vikariat. Hur kan SKTF arbeta för 
deras rättigheter?

– SKTF är en samhällsaktör och det är 
det viktigt med synliggörandet av proble-
matiken att allt fler börjar sin tid i arbets-
livet genom osäkra arbetsförhållanden. 
Vi bör därför ta debatten genom opini-
onsbildning. Både vid förhandlingsbor-
det och genom opinionsbildning gäller 
det att ha kraften att driva frågan och 
retoriken måste vara skarp för att ingjuta 
trygghet och framtidstro hos våra unga 
medlemmar.

Vad gör en förhandlingschef när det inte är 
avtalsrörelse?
– Avtalen måste vårdas och det gör jag 
tillsammans med kollegor genom att 
informera och hjälpa till att förverkliga 
avtalen, säger Mona Tapper.

Arbetsgivaralliansen:
Skola/utbildning, folkhögskola 
samt ideella och idéburna organi-
sationer
Under våren 2010 fick medlemmar 
anställda i företag anslutna till Arbetsgi-
varalliansen nya branschavtal. Det gäller 
skola/utbildning, folkhögskola samt 
ideella och idéburna organisationer. 

Avtalet är tvåårigt och började gälla den 1 
maj 2010. Här är några av nyheterna i 
avtalet.
Lönen: Avtalet ger lägst 3,7 procent på två 
år. Lönen ska sättas individuellt och 
avtalet innehåller inga individgarantier. 
Arbetsgivaren ska sätta lön så att osakliga 
löneskillnader inte uppstår inom likvär-
diga arbeten, även om löneökningsut-
rymmet beräknas på olika sätt – genom 
krontal eller procentsats. 

Föräldralön: Tiden med föräldralön 
förlängs med en månad till fem månader.
Kompetensutveckling: Arbetsgivaren ska 

avsätta resurser för kompetensutveckling. 
(Endast skola och Folkhögskola)

Flexiblare arbetstid: Nu kan SKTF teckna 
ett lokalt avtal på arbetsplatsen om man 
vill införa flexibel arbetstid. I samband 
med detta kan man också teckna avtal om 
ledighet på klämdagar eller kortare 
arbetstid dagar före röd dag. (Endast skola 
och folkhögskola)

KFS
Den 1 april tecknades ett nytt tvåårigt 
kollektivavtal för företag anslutna till KFS. 

Löneavtalet blev oförändrat, det vill säga 
sifferlöst. Över tid kan man se att löneut-
vecklingen för medlemmarna varit god. 
Särskilda ersättningar (OB,beredskap etc) 
höjdes med 3,5 %.

– Löneavtavtalet ska ses över av en 
arbetsgrupp under avtalsperioden i syfte 
att förtydliga det. Upplägget ska bli mer 
kronlogiskt och det ska bli lättare att följa 
processen. Vi har också öppnat upp för en 
dialog med arbetsgivaren i frågor som är 
viktiga för medlemmarna, säger Mats 
Andersson, förhandlande ombudsman i 
SKTF. 

En nyhet i avtalet är också att tiden med 
föräldrapenningtillägg förlängs med en 
månad till fem månader. 
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Verksamhetsberättelse
SKTF Media AB 2010

pel att tidningen har 12 000 läsare under 
35 år. Det kan jämföras med att SKTF vid 
årsskiftet hade 11 068 medlemmar under 
35 år.

SKTF-tidningen, som fyllde 89 år, 
erbjöd läsaren nyheter, reportage, tips, 
nyttigheter och fördjupning. I viss mån 
också förströelse. Tidningen speglade 
verksamheten bland anställda som arbetar 
i vår gemensamt finansierade sektor. De 
personer som intervjuas är till största 
delen vanliga SKTF-medlemmar. Ofta är 
det första gången i deras liv som de 
figurerar i en tidning.

Telefonsamtalen från medlemmar har 
under de senaste åren minskat till förmån 
för kontakter via mail och kommentarer 
på sktftidningen.se som under 2010 slog 
rekord.

SKTF media AB är ett av SKTF helägt 
bolag med 15 anställda medarbetare. 
Under 2010 producerade bolaget 20 
nummer av SKTF-tidningen, sex nummer 
av Social Qrage, sex nummer av Chefen i 
fokus samt fyra nummer av Allt om 
jobbet. Dagstidningen sktftidningen.se 
kom planenligt ut varje vardag hela året.

Resultatet för bolagets åttonde verk-
samhetsår blev 14.6 000 kronor.

Ett annat sätt att mäta resultatet är att 
SKTF-tidningen lästes 2 868 000 gånger 
under året och att tiden läsarna samman-
lagt ägnade den över en miljon timmar, 
lite drygt 114. år.

sktftidningen.se ökade antalet besökare 
från 215 000 2009 till 280 000 2010. 
Tiden läsarna ägnade webbtidningen var i 
snitt 1.07 minuter vilket ger en samman-

lagd besökstid på närmare 5 000 timmar 
eller 208 dygn. Närmare 1 000 läsarkom-
mentarer till artiklarna kom under 2010.

Chefen i fokus, som mättes för första 
gången av Sifo/Orvesto, hade 25 000 
läsare per utgåva. Det ger 1,5 läsare per 
exemplar.

Social Qrage är nu störst i sin nisch 
med en upplaga på 12 4.00, vilket är 2 4.00 
fler än konkurrenten Socionomen.

SKTF-tidningens upplaga ökade

Den negativa trenden har vänt och 2010 
ökade SKTF-tidningens upplaga med 100 
exemplar per utgivningstillfälle. Antalet 
läsare av tidningen har ökat under året 
och den senaste Sifo/Orvesto-mätningen, 
som gjordes hösten 2010, visar till exem-

www.sq.nu

bistånd

Socionomer ska  
hjälpa gränslöst  sid 32

ROMER i RUMÄniEn

Extrem arbetslöshet 
Hälften analfabeter  sid 20

AnHÖRiGstÖd

Svårt för syskon  
att få stöd  sid 10

PORtRÄtt

Professor varnar  
för fattighuset  sid 4

De håller  
kontakten 

 sid 28

� En tidning från SKTF     Nr�5�Oktober�2010     Lösnr 60 kr

Finns det ett collage av tidningar?

Verksamhetsberättelse38



Kampen för ett jämställt arbetsliv och 
ett samhälle där män och kvinnor värde-
ras lika har under året varit ett genomgå-
ende tema i tidningens ledare. Ledaren 
stryker ofta under värdet av SKTFs med-
lemmars arbete och deras insatser för vår 
gemensamma välfärd.

Synergin mellan SKTF-tidningen och 
sktftidningen.se har under året utvecklats 
så att de båda produkterna publicistiskt 
stödjer varandra.

sktftidningen.se en allt större dagstidning

Den journalistiska ambitionen och 
kvalitén på sktftidningen.se var under 
2010 fortsatt hög och som enda fackliga 
nyhetssajt publicerades nyheter varje 
vardag under året. I snitt var det fyra 
nyheter per dag.

Antalet besökare ökade med 30 procent 
jämfört med 2009 och därmed hade sajten 
i snitt 23 300 besökare i månaden och tren-
den var under året fortsatt positiv. Målet att 
etablera en nivå på 15 000 läsare är därmed 
slaget med råge. Flest läsare hade tidning-
en i april, 32 100, vilket sammanföll med 
avtalsrörelsen. Minst antal läsare var det i 
juli, då 9 750 besökare kom till sajten. 
Årets toppnotering var den 29e april med 
3289 besökare. Bottennoteringarna är 
under veckosluten under sommaren med 
mellan 100 och 200 besök.

Mest läst var som vanligt artiklar om 
lön och lönestatistik. Tidningen hade 
under 2009 en bit över 1 100 editioner och 
uppdateringar.

Chefen i fokus lockar fler

Chefen i fokus, tidningen för SKTFs 
medlemmar som är chefer, kom under 
2010 ut med sex nummer, tre på hösten 
och tre på våren. Den adresserade uppla-
gan var enligt TS mätning 16 900 ex, 
vilket är samma antal som året innan.

Dessutom har en överupplaga tryckts 
som distribuerats via de särskilda om-
budsmännen för chefer samt en del 
lokalavdelningar. 

Tidningen skickas till varje SKTF-cen-
ter för att finnas med i rekryteringskit och 
vid besök på arbetsplatser. Dessutom kan 
avdelningar och klubbar beställa Chefen i 
fokus för att använda tidningen vid lokala 
evenemang. Nytt för i år var att SKTFs 
avdelningar kan ge bort en prenumeration 
på Chefen i fokus i gåva till chefer som 
ännu inte är medlemmar i SKTF.

De som får tidningen förutom chefs-
medlemmarna är avdelningsordföran-
dena, de speciella chefsföreträdarna, 
Tria-medlemmar samt ett mindre antal 
betalande prenumeranter.

Chefen i fokus har använts i det lokala 
fackliga arbetet, både av SKTF och av Tria.

Social Qrage ökade igen

Social Qrage har under 2010 behållit sin 
position som landets största tidning om 
socialt arbete. Upplagan ökade åter, nu 
med 6,0 procent och distribuerades i 
medeltal med 12 4.00 exemplar enligt 
TS-mätningen.

Det framgångsrika samarbetet med 
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, 
RFS, och Yrkesförbundet Sveriges Social-
arbetare, YSS, fortsatte under 2010. De 
båda organisationerna köper Social Qrage 
som medlemstidning åt sina medlemmar, 
något som garanterar en upplaga på 
närmare 7 000 exemplar och en inkomst 
på nära 4.55 000 kronor.

I slutet av året förlängdes det samarbe-
tet till att gälla även 2011.

Ansträngningarna att förmå SKTFs 
avdelningar att prenumerera på Social 
Qrage till personer och organisationer de 
vill ge tidningen som gåva resulterade 
under året i 24.1 prenumerationer förde-
lade på 28 avdelningar.

Vid sidan av den postdistribuerade 
upplagan har Social Qrage som vanligt 
även delats ut till SKTF och SKTFs A-
kassas personal och använts i en rad av 
SKTFs arrangemang och rekryterings-
kampanjer runt om i landet.

Allt om jobbet har lärt sig att gå

På nyåret 2008 föddes en helt ny tidning i 
ett helt nytt koncept. Som första fackför-
bund lanserade vi oneshoten, tidningar 
med ett genomgående tema där målgrupp 
och upplaga ständigt skiftar. Efter en lite 
trevande start har nu vår senaste baby Allt 
om jobbet lärt sig gå och har utvecklats till 
ett självständigt och väl fungerande 
koncept. Responsen från läsarna har varit 
mycket bra och de läsarundersökningar 
som gjorts visar på att tidningarna upp-
skattas. Under 2010 producerades tema 
Kultur & Fritid, Tandvård, Karriär och 
Arbetsmiljö.

Måluppfyllelse

Av de i övergripande och mätbara mål 
som fanns för SKTF media AB:s i verk-
samhetsplanen för 2010 uppfylldes inte 
målet att öka antalet läsare av SKTF-tid-
ningen till 170 000 per nummer. Till det 
målet fattades det 16 000 läsare enligt 
Sifo/Orvestos höstmätning. Däremot 
uppfylldes de övriga sex målen:
Att ge ut 20 nummer av SKTF-tidningen.
Att publicera flera nyheter varje vardag på 

sktftidningen.se.
Att etablera 15 000 månatliga läsare av 

sktftidningen.se. Resultatet blev ett 
snitt på 23 300.

Att ge ut ett nyhetsbrev från sktftidningen.
se minst en gång i veckan. Resultatet 
blev ofta ett nyhetsbrev om dagen.

Att ge ut 6 nummer av Social Qrage.
Att ge ut 6 nummer av Chefen i fokus.
Att ge ut 4. nummer av Allt om jobbet
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Så här läser du SKTFs årsredovisning

Resultaträkning
Förbundet har i enlighet med Årsredovisningslagen valt 
att redovisa resultaträkning i kostnadslagsindelad rap-
portform.

Verksamhetens intäkter består i huvudsak av medlemsav-
gifter till förbundet. SKTF inkasserar de lokala avdelning-
arna och klubbarnas avgifter och transfererar desamma 
direkt till respektive lokal organisation.

Verksamhetens kostnader Kostnaderna redovisas netto. 
Intäkternas art varierar, det kan handla om deltagaravgif-
ter, bidrag etc. Kommentarer avseende förändringar mel-
lan åren finns i förvaltningsberättelsen och i noterna till re-
sultaträkningen.

Externa kostnader består av: 
 –  Parlamentarism är kostnader för bl a förbundsmöte, re-

giongemensamma förbundskonferenser, förbundssty-
relse, revision och kansliledning.

 –  Förbundsgemensamma verksamhetsområden avser alle-
handa facklig verksamhet såsom exempelvis kostnader 
för att biträda medlemmarna i förhandlingar, utbildning 
av förtroendevalda, information, opinionsbildning, orga-
nisering och rekrytering samt studerandeverksamheten 
Tria och projekt som en rekryteringsenhet, information 
om nya a-kasseregler mm. Här ingår också prenumera-
tionsavgiften för bl a SKTF-tidningen vars tidningsredak-
tion finns i dotterbolaget SKTF Media AB.

 –  Resurskostnader som expeditionskostnader samt kost-
nader för medlemssystem och övrigt IT-stöd.

Personalkostnader är resurskostnader som personalens lö-
ner och ersättningar, sociala avgifter, avsättning till pen-
sionsstiftelse och andra pensionskostnader samt övriga 
personalkostnader såsom utbildning mm.  

Avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet är av-
gifter till samarbetsorgan/ organisationer där SKTF är med-
lem som exempelvis TCO, bidrag till SKTFs studiefond, stu-
diecirkelstöd och premier för inkomstförsäkringen samt 
kostnader för pensionärsverksamheten.

Avskrivningar av inventarier görs enligt plan om tre respek-
tive fem år.

Kapitalförvaltning är skillnaden mellan ränteintäkter, utdel-
ning på aktier mm och räntekostnader mm samt värdeför-
ändring (nedskrivning) per balansdagen på grund av att det 
marknadsmässiga värdet understiger det bokförda värdet.

Fastighetsförvaltning är skillnaden mellan hyresintäkter 
och driftskostnader för förbundets fastigheter.

Skatt är SKTF skyldig att betala på näringsverksamhet, ka-
pital- och fastighetsinkomst samt kapitalvinst. Dessutom 
betalar förbundet fastighetsskatt. Fastighetsskatten ingår i 
driftskostnader för fastigheterna. På avsättning till pen-
sionsstiftelsen och övriga pensionskostnader betalas sk 
särskild löneskatt.

Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar är tillgångar som avses att brukas 
och innehas under en längre tid än ett år t.ex. fastigheter 
och värdepapper. SKTF har placerat huvuddelen av kon-
fliktfondens medel i anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar är tillgångar som på kortare tid än ett 
år kan förvandlas till eller redan är kontanter. Omsättnings-
tillgångar delas upp i likvida medel, dvs. pengar i kassan, på 
postgiro eller bank och i kortfristiga fordringar t.ex. kund-
fordringar samt interimsfordringar dvs. räkningar som be-
talats i förskott men som avser nästa verksamhetsår. Korta 
placeringar ryms också inom omsättningstillgångar.

Eget kapital och skulder
Eget kapital är det överskott som verksamheten gett över 
åren samt medel avsatta till konfliktfond. Av balanserat 
överskott har medel reserverats för framtida projekt mm 
såsom projekt finansierade av styrelsens dispositionsfond.

Obeskattade reserver är skattemässiga dispositioner.

Långfristiga skulder är skulder som har längre löptid än ett 
år, såsom skuld till SKTFs pensionsstiftelse.

Kortfristiga skulder är skulder som skall betalas inom ett år. 
Hit räknas leverantörsskulder och skatteskulder, samt in-
terimsskulder som är skulder som avser verksamhetsåret 
men betalas först under nästkommande år.

Disposition av över-/underskott
Avsättning till konfliktfond görs enligt den modell som  
beslutades på förbundsmötet 2008 för räkenskapsåren 
2009–2012. Resultatet från finansförvaltningen efter skatt 
ska fördelas mellan verksamheten och konfliktfonden i 
proportion till respektive storlek av bokfört balanserat 
överskott och konfliktfonden vid ingången av året. Av  
konfliktfondens avkastning ska årligen också 20 000 kkr 
tillskjutas verksamheten.
 
Räkenskapsår 2009 redovisas ett resultat från finansför-
valtningen om 111 352 kkr (14 4367 -12 141 -20 874). Räken-
skapsår 2008 redovisades ett underskott från finansför-
valtningen med -13 913 kkr (20 807 -12 506 -22 214), totalt 
32 913 kkr efter bidraget till verksamheten om 19 000 kkt, i 
enlighet med förbundsmötets beslut 2004. Efter justering 
av underskottet räkenskapsår 2008 kvarstår 78 431 kkr 
(111352-32921) att fördela proportionerligt mellan verk-
samheten kommande år utifrån ingående balanserat  
överskott (20%) och till  konfliktfonden (80%). Efter  
avdrag för det årliga avkastningsbidraget om 20 000 kkr 
kvarstår 42 647 kkr (80% x 78 431 -20 000) för avsättning 
till konfliktfonden.

Så här läser du SKTFs årsredovisning
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Allmänt om verksamheten och medlemsutvecklingen
Fackförbundet SKTF organiserar alla som arbetar eller har 
för avsikt att arbeta med välfärdstjänster utförda i kom-
mun, landstings eller regioners regi, eller till stöd för den 
kommunala demokratin. För skola, vård och omsorg gäl-
ler detta också i privatägda verksamheter. SKTF organise-
rar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom 
det kommunala området samt inom Svenska kyrkan, an-
dra trossamfund och ekumeniska organisationer. 

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet 
och förbundsstyrelsen. Förbundsmöte hålls vartannat år. 
Under ”mellanår” anordnas regionala förbundskonferen-
ser. Under 2010 har förbunds-möte hållits. 

Ansvarsfrågor, vinstdisposition mm för både räken-
skapsår 2010 och 2011 kommer att hanteras av förbunds-
mötet 2012. 

Den lokala organisationen bestod vid årsskiftet av 268 
(272) avdelningar och 282 (277) klubbar. 

Medlemsutvecklingen har 2010 varit fortsatt negativ 
men med en mindre stagnation, och per årsskiftet uppgick 
antalet aktiva medlemmar till 121 331 (122 094), en minsk-
ning med 763 (1 007) personer under året. Sedan några år 
finns ett samarbete mellan ST, Unionen och SKTF kring 
studeranderekrytering/frågor under namnet Tria. Merpar-
ten av förbundens studerandemedlemmar organiseras ge-
nom Tria, totalt 27 638 (35 534). Pensionärsmedlemmarna 
ökade till 34 272 (32 983). 

Koncern
Redaktionen för förbundets medlemstidningar och nättid-
ning finns i ett helägt dotterbolag, SKTF Media AB org.nr 
556640-8604. Dotterbolaget hade 2010 en omsättning på 
29 900 tkr (31 295 tkr) och 15 (14) anställda. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
De sedan några år förändrade a-kasseavgifterna och de 
försämrade villkoren inom arbetslöshetsför-säkringen på-
verkade negativt förbundets medlemsutveckling under 
några år. Trenden vände dock något i slutet av 2008 och 
kan delvis ha samband med det försämrade konjunkturlä-
get (oro på ar-betsmarknaden mm) men också vara en ef-
fekt av förbundets förändringsarbete (SKTF 2012) mm. De 
senaste årens stora medlemstapp för en stor del av den 
svenska fackföreningsrörelsen och den också över tiden 
lägre organiseringsgraden gör att satsningar på rekryte-
ring och organisering av medlemmar bl a genom ett aktivt 
arbete med opinionsbildning fortsatt är viktig under kom-
mande år. 

Målsättningen att vända den sedan många år negativa 
medlemsutvecklingen kvarstår, och under 2011 kommer 
än mer fortsatta speciella aktiviteter med inriktning på re-

krytering och organisering av medlemmar att genomför-
as. Sedan några år pågår ett samarbete mellan förbunden 
inom TCO med ett förändringsarbete utifrån medlemska-
pets värde och aktiviteter, kampanjer mm under namnet 
Facket-Förändras.nu. Parallellt med detta intensifieras för-
bundets egna långsiktigt förändringsarbete. 

Förbundsmötet 2010 fattade beslut om nio åtgärds-
punkter för att nå 2012-målen. Beslutet innebär bland an-
nat att SKTF till hösten kommer att genomgå ett namnby-
te. För många, i synnerhet unga som kommer ut i arbetsli-
vet, är SKTF en av många organisationer som har en obe-
griplig bokstavskombination som namn. Ett nytt namn 
kommer att kunna särskilja förbundet samt ge oss det lyft 
vi behöver för att nå resultat i förändringsarbetet. Det blir 
en manifestation som talar om för omvärlden att SKTF har 
förändrats och är redo att möta nya utmaningar. Under 
hösten kommer det nya namnet främst lanseras bland 
medlemmar och förtroendevalda genom aktiviteter som 
sker på arbetsplatserna. Även en ny webbplats kommer 
att lanseras i samband med detta.
 

Händelser efter bokslutsdagen
Förbundet har de tre första månaderna 2011 tappat ytterli-
gare 241 aktiva medlemmar. Utvecklingen för kapitalet har 
inte påvisat några stora förändringar jämfört mot föregå-
ende år.
 

Ekonomi
Medlemsavgifterna ökade med 4 872 tkr till totalt 291 011 
tkr (286 184 tkr). 

Verksamhetens kostnader redovisas i en kostnads-
slagsindelad resultaträkning med uppdelning på externa 
kostnader, personalkostnader, avsättningar inom verk-
samheten, annan verksamhet och av-skrivningar. 

Under not 2 återfinns en specifikation över verksamhe-
tens kostnader. 

•	 Då	förbundsmöte	endast	hålls	vart	annat	år,	och	2010 
var ett år då förbundsmöte hölls, är kostnader-na för 
parlamentarismen högre än jämfört med föregående 
år.

•	 De	lägre	personalkostnaderna	beror	främst	på	att	av-
sättningarna för pensioner var lägre än jämfört med fö-
regående år. 

Verksamhetens kostnader totalt har ökat med 4 253 tkr 
jämfört med föregående år.

Räkenskapsåret har finansiellt varit svagare år 2010 
jämfört med år 2009. Detta har också medfört en lägre 
kostnadsränta på det inlånade och samförvaltade kapita-
let från pensionsstiftelsen. Föregående år gjordes ned-

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Belopp inom paren-
tes avser föregående år (2009). Samtliga uppgifter avser mo-
derförbundet om inte annat anges.

Förvaltningsberättelse
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skrivningar vid bokslutet om 30 275 vilka återförts, varför 
en intäkt uppkommer. Per bokslutsdagen återstod ett ned-
skrivningsbehov om 26 649, varmed netto en intäkt upp-
kommit om 3 626 tkr. Se vidare not 4.
 

Vid beräkning av förbundets skattesituation är de skatte-
mässiga konsekvenser som skulle uppstå vid en försälj-
ning av förbundets tillgångar ej beaktad. En potentiell för-
säljningssumma överstiger skatte-mässiga anskaffnings-
värden av respektive tillgång vilket i sin tur skulle leda till 
kapitalvinstskatt.

Under året har disposition av föregående års överskott 
fastställts. Konfliktfondens totala bokförda värde inklusive 
del av obeskattade reserver (se not 15) beräknas till 1 085 
039 tkr.

Koncernens fria egna kapital
Koncernens fria egna kapital uppgår till 437 789 tkr.

Förslag till vinstdisposition moderorganisationen
Enligt upprättad årsredovisning uppgår förbundets egna 
kapital till 1 299 039 tkr varav 973 969 tkr tidigare avsatts 
till konfliktfonden, 325 070 tkr är balanserat överskott där 
50 824 tkr hänför sig till årets överskott.

I balanserat överskott ingår avsättningar och reserve-
ringar för framtida projekt och kostnader. Per bokslutsda-
gen uppgår reserverat belopp till 144 816 tkr (not 15). 

Enligt den modell förbundsmötet år 2008 fastställde 
blir avsättningen till konfliktfonden 21 800 tkr.

Av årets överskott kr 325 070 297 står kr 303 270 336 
till förbundsmötets förfogande efter avsättning till kon-
fliktfonden med kr 21 799 961.

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att 303 270 336 kr balanseras i ny räkning.

Tkr 2010 2009 2008 2007
Intäkter 292 485 288 469 287 022 294 667
Årets resultat 55 192 120 654 -46 646 106 790
Eget kapital 1 411 793 1 356 599 1 233 681 1 280 327
Balansomslutning 1 933 987 1 860 981 1 712 763 1 779 525
Soliditet 73% 73% 72% 72%



Belopp i tkr Not*) 2010 2009

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 1 291 011 286 184
Mottagnings- och inkasseringsavgift  -1 802 -1 946
  289 209  284 238
Annons- och prenumerationsintäkter tidningar  2 691 3 448
Övriga intäkter och externa bidrag   585 783
Summa verksamhetens intäkter  292 485 288 469
   
Verksamhetens kostnader 2

Externa kostnader  -105 165 99 594
Personalkostnader  -158 346 160 450
Avsättningar inom verksamheten/annan verksamhet  -26 035 25 725
Avskrivningar m m    -2 756 2 280
Summa verksamhetens kostnader  -292 302 288 049
   
Över-/underskott från den löpande verksamheten  183 420
    
Resultat från finansiella poster   
Fastighetsförvaltning  3 16 678 16 660
Kapitalförvaltning  4  58 293 127 712
Resultat från kapitalförvaltningen   74 971 144 372
    
Skatt  6 -19 962 - 24 138

Årets över-/underskott i koncernen  55 192 120 654

*) Noter; se moderorganisationen

Resultaträkning: Koncernen
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Tillgångar i tkr Not*) 2010-12-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  7 207 759 207 059
Inventarier 8  4 164 4 943
  211 923 212 702
Finansiella anläggningstillgångar    
Långfristiga värdepappersinnehav 10 1 594 969 1 577 138
Långfristiga fordringar  11  8 520 8 520  
              1 603 489                                        1 585 658
    
Summa anläggningstillgångar     1 815 412 1 798 360

Omsättningstillgångar   

Varulager mm    
Varulager   35 107  
    35  107 
Kortfristiga fordringar    
Fordringar medlemsavgifter  8 076 1 052
Kundfordringar  2 520 2 037
Fordringar SKTFs A-kassa  3 314 3 400
Skattefordran  11 807 6 675
Övriga fordringar  12 34 875 1 330
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  5 059 5 875
  65 653 20 369 

Kortfristiga placeringar  14 23 743 10 444

Kassa och bank  29 144 31 701

Summa omsättningstillgångar  118 575 62 621

Summa tillgångar  1 933 987 1 860 981

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen

Balansräkning: Koncernen
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Eget kapital och skulder i tkr Not*) 2010-12-31 2009-12-31

Eget kapital 15  
Bundet eget kapital i koncernen   974 003 931 356
  974 003 931 356 

Fritt eget kapital i koncernen   382 596 304 589 
Årets resultat   55 192 120 654
  55 192  120 654

Summa eget kapital  1 411 791 1 233 681

Skulder 
Långfristiga skulder    
Försäkringsfond  15 165 19 027
Övriga skulder, SKTFs Pensionsstiftelse 17  404 104 403 945  
   419 269 422 972

Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  9 461 7 208
Skuld SKTFs Pensionsstiftelse  9 000 5 000
Skatteskulder  39 745 38 239
Övriga skulder  19 25 439 14 004
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20  19 282 16 959
   102 927 81 410
 
Summa skulder  522 196 504 382

Summa eget kapital och skulder  1 933 987 1 860 981

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2010-12-31 2009-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar 17 404 295 404 295
 
Summa ställda säkerheter  404 295 404 295

Ansvarsförbindelser 
Borgensåtagande för personal  1 624 2 113
TCOs borgensring (500 kr/medlem)  61 047 61 551
Garantiavtal NTR (100 kr/medlem)   12 209 12 310
Borgensåtagande för dotterbolag  2 278 335 

Summa ansvarsförbindelser  77 158 76 309
   

Balansräkning: Koncernen
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Belopp i tkr Not 2010 2009
 
Verksamheten 
Över-/underskott från den löpande verksamheten  183 420
Resultat från kapitalförvaltningen  74 971 144 372
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    -3 092 - 48 954
  72 062 95 838

Betald skatt   - 23 587 - 20 927
Kassaflöde från verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital  48 475 74 911
 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar  -33 873 - 1 929
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga placeringar  -13 299 10 955
Ökning(+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder   8 446 1 620
Kassaflöde från verksamheten  9 749 10 646 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  - 2 075 - 3 695
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  47 235 
Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella tillgångar   -6 575 - 109 705
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 8 603 - 113 165 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån  - 21 359
Amortering av låneskulder   -3 703 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3 703 21 359 

Årets kassaflöde  -2 557 - 6 249
Likvida medel vid årets början  31 701 37 950
 

Likvida medel vid årets slut  29 144 31 701

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2010 2009 

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen utdelning  22 855 31 081
Erhållen ränta  23 665 46 115
Erlagd ränta  -38 708 -52 901 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av- och nedskrivning av tillgångar  - 819 - 48 954
Förändring avsättning inom eget kapital   -2 273 -
  - 3 092 - 48 954
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel   
Kassa och bank   29 144 31 701 
  29 144 31 701

Kassaflödesanalys: Koncernen
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Belopp i tkr Not 2010 2009 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 1 291 011 286 184
Mottagnings- och inkasseringsavgift  - 1 802 - 1 946
  289 209 284 238
Övriga intäkter och externa bidrag   547 751
Summa verksamhetens intäkter  289 756 284 989
 
Verksamhetens kostnader 2 
Externa kostnader  -114 294 109 304
Personalkostnader  -148 339 147 653
Avsättningar inom verksamheten/annan verksamhet  -26 035 25 725
Avskrivningar m m   -2 629 2 150
Summa verksamhetens kostnader  -291 297 284 832
 
Över-/underskott från den löpande verksamheten  -1 541 157
   
Resultat från finansiella poster 
Fastighetsförvaltning  3 16 678 16 660
Kapitalförvaltning  4  58 279 127 707
Resultat från kapitalförvaltningen  74 957 144 367
 
Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfond 5  -5 376 -12 141  
   - 5 376 - 12 141
 
Skatt  6 - 17 216 - 20 874

Årets över-/underskott  50 824 111 509

Resultaträkning: Moderförbund
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Tillgångar i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31
 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  7 207 759 207 759
Inventarier 8  3 965 4 703
  211 724 212 462
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 9 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 594 969 1 577 138
Andra långfristiga fordringar  11  8 520 8 520
  1 603 589 1 585 758 

Summa anläggningstillgångar  1 815 313 1 798 220

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 
Handelsvaror   35 107
  35 107
 
Kortfristiga fordringar 
Fordringar medlemsavgifter  8 076 1 053
Kundfordringar  2 520 1 930
Fordringar SKTFs A-kassa  3 316 3 400
Skattefordran  11 317 6 426
Övriga fordringar  12 34 728     1 298
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  4 918 5 703  
   64 873 19 810
 
Kortfristiga placeringar  14 23 743 10 444
 
Kassa och bank  29 013 30 077
 
Summa omsättningstillgångar  117 666 60 438

Summa tillgångar  1 932 979 1 858 658

 Balansräkning: Moderförbund
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Eget kapital och skulder i tkr Not 2010-12-31 2009-12-31
  
Eget kapital 15  
Konfliktfonden   973 969 931 321
  973 969 931 321
 
Balanserat överskott  274 246 259 375
Föregående års överskott  - -53 991
Årets överskott   50 824 111 509  
   325 070 316 893
 
Summa eget kapital  1 299 039 1 248 214
 
Obeskattade reserver 16  
Periodiseringsfonder  150 705 145 329 

Summa obeskattade reserver  150 705 145 329

Skulder 
Långfristiga skulder 
Försäkringsfond  15 165 19 028
Övriga skulder, SKTFs Pensionsstiftelse 17  404 104 403 945
  419 269 422 973

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  8 496 6 844
Skulder till koncernföretag 18 3 002 514
Skuld SKTFs Pensionsstiftelse  9 000 5 000
Övriga skulder  19 25 223 13 835
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20  18 245 15 950
  63 966 42 142
 
Summa skulder  483 235 465 115

Summa eget kapital och skulder  1 932 979 1 858 658

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2010-12-31 2009-12-31

Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar 17  404 295 404 295
Summa ställda säkerheter  404 295 404 295
 
Ansvarsförbindelser 
Borgensåtagande för personal  1 624 2 113
TCOs borgensring (500 kr/medlem)  61 047 61 551
Garantiavtal NTR (100 kr/medlem)  12 209 12 310
Borgensåtagande för dotterbolag   2 278 335

Summa ansvarsförbindelser  77 158 76 309

Balansräkning: Moderförbund
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Belopp i tkr Not 2010 2009 

Verksamheten 
Resultat från den löpande verksamheten  -1 541 157
Resultat från kapitalförvaltningen  74 957 144 367
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    -3 219    -49 084
  70 197 95 440

Betald skatt   -22 107 -20 874
Kassaflöde från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  48 090 74 566

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar  -33 895 -3 158
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga placeringar  -13 299 10 955
Ökning(+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder   10 259 2 408
Kassaflöde från verksamheten  11 155 10 205
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 989 -3 583
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  47 235
Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella tillgångar   -6 575 -109 705
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 517 -113 053
 
Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån  - 21 359
Amortering av låneskulder   -3 703 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3 703 21 359

Årets kassaflöde  -1 064 -6 923
Likvida medel vid årets början  30 077 37 000
 

Likvida medel vid årets slut  29 013 30 077

 
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2010 2009

 
Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen utdelning  25 938 31 081
Erhållen ränta  23 665 46 110
Erlagd ränta  -38 708 -52 901
 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av- och nedskrivning av tillgångar  -946 -49 084
Övriga ej likviditetspåverkande poster   -2 273 -
  -3 219 -49 084

Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel 
Kassa och bank   29 013 30 077
  29 013 30 077

Kassaflödesanalys: Moderförbund
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Anställda och personalkostnader  2010 2009

Medelantal anställda koncernen 
Resurscentret  106 st 96 st
Varav män  40 % 52 %
Regionala center och SKTF Direkt  109 st 104 st
Varav män   33 % 36 %
Summa  215 st 200 st
Varav män  37   % 43 %
 
Medelantal anställda moderorganisationen 
Resurscentret  91 st 83 st
Varav män  37 % 35 %
Regionala center och SKTF Direkt  109 st 104 st
Varav män   33 % 36 %
Summa  200 st 187 st
Varav män  35  % 36 %

SKTFs styrelse 
Styrelse och förbundsordförande  13 st 13 st
Varav män  46 % 46 %
 

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen för Fackförbundet SKTF har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmeto-
den.

SKTFs lokala organisation, 268 avdelningar och 282 
klubbar, är egna juridiska personer och den lokala organi-
sationens resultat och ställning har ej medtagits. Avdel-
ningarna och klubbarna har under året haft medlemsintäk-
ter om ca 48,5 (44) Mkr vilka använts till facklig verksam-
het. Den lokala organisationen beräknas, vid årsskiftet, ha 
ett eget kapital (nettotillgångar) om mer än ett års med-
lemsintäkter, ca 57 (56) Mkr. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
den om inget annat anges nedan. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper på anläggningstillgångar
För samtliga inventarier, förutom konst, tillämpas avskriv-
ning enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk 
livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 
Avskrivning görs, som tidigare år, inte på byggnader då 
värdering visar ett marknadsvärde överstigande bokfört 
värde. Följande avskrivningstider har tillämpats:

Byggnader -
Inventarier och tjänstebilar 5 år
Datainventarier 3 år
Konst -

Finansiella tillgångar och likvida placeringar
Finansiella tillgångar och likvida placeringar värderas till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Börs-
noterade aktier och andelar värderas genom portföljvärde-
ring för varje enskild depå (förvaltare) samt varje enskild 
diskretionär förvaltare. Redovisning sker i överensstäm-
melse med ÅRL 6:1.

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Belopp inom 
parentes avser föregående år (2009).

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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Arvode och andra ersättningar till revisorer
Koncernen
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till re-
visorer har utgått med tkr 500 (357), varav  tkr 75 (70) till 
förtroendevalda revisorer och tkr 425 (287) till auktorise-
rad revisor.

Moderförbundet
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till 
förbundets revisorer har utgått med tkr 475 (332), varav tkr 
75 (70) till förtroendevalda revisorer och tkr 400 (262).
.

För förbundsordförande och VD i dotterbolaget görs av-
sättning till pensionsstiftelse/pensionsfond för pension 
enligt KPA-planen med pensionsålder 60 år. Övriga styrel-
seledamöter har inte pensionsrätt från förbundet. Styrel-
searvode har inte utgått till styrelsen i dotterbolaget.

Avgångsvederlag
Avtal finns om avgångsvederlag motsvarande två årslöner 
för förbundsordförande. Avgångsvederlaget samordnas 
med lön från eventuell ny arbetsgivare. Något avtal om av-
gångsvederlag till VD i dotterbolaget finns inte.
Arvode och andra ersättningar till revisorer

Anställda och personalkostnader  2010 2009

Personalens sjukfrånvaro koncernen   
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid:      
Totalt  2,2 % 2,1 %

varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)  20,8 % 51,4  %
  

Kvinnor  2,67 % 3,5  %
Män   1,67 % 1,4  %

  
Åldersgruppen 29 år och yngre  1,5 % 6,1 %
Åldersgruppen 30 – 49 år  2,7 % 2,1 %
Åldersgruppen 50 år och äldre  1,9 % 3,0 %

   
Personalens sjukfrånvaro moderorganisationen  
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid:  

Totalt  2,3 % 3,4 %
   varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)  20,80 % 51,9 %

Kvinnor  2,7 % 4,0 %
Män   1,7 % 2,1 %

  
Åldersgruppen 29 år och yngre  1,5 % 6,1 %
Åldersgruppen 30 – 49 år  2,7 % 3,2 %
Åldersgruppen 50 år och äldre  1,9 % 3,9 %

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader koncernen   
Styrelse, förbundsordförande och VD i dotterbolag  3 455 3 337
Övriga anställda   89 746 94 601
Summa  93 201 97 938
Sociala kostnader  54 531 58 735
(varav pensionskostnader)  (22 158) (25 077)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader moderförbundet
Styrelse och förbundsordförande  2 557 2 450
Övriga anställda   83 740 88  767
Summa  86 297  91 217 
Sociala kostnader  52 106 53 201
(varav pensionskostnader)  (22 018) (21 842)



Inkasserade och transfererade medlemsavgifter  2010 2009

Förbundsavgift 1  273 759 269 251
Förbundsavgift 2 och 3  10 512 10 288
Medlemsavgift inkomstförsäkring  6 740 6 645
Lokala medlemsavgifter SKTFs avdelningar och klubbar   42 689 45 238
  333 700 331 422

Transfererat till lokala organisationen   -42 689 -45 238
  291 011 286 184

Annons- och prenumerationsintäkter koncern  2010  2009
Annons- och prenumerationsintäkt   2 691 3 448
  2 691 3 448

Not 1   Medlemsavgifter   

Årsredovisning56

het var 7 kr. Försäkringen avser att kompensera medlem-
mar med inkomst över a-kassetaket genom en försäk-
ringsersättning motsvarande skillnaden mellan 80% av in-
komsten efter skatt och den erhållna a-kasseersättningen 
vid arbetslöshet. Medlemsavgiften betalas endast av de 
medlemmar (ca 77%) som har en inkomst över 
a-kassetaket (under 2010; 18 700 kr) och som vid en even-
tuell arbetslöshet kan komma ifråga för ersättning ur för-
säkringen. 

Medlemsavgiften till SKTF uppgick under året till i genom-
snitt kr 186,37 (186,20). Avgiften var 1% av månadslönen, 
dock högst 201 kr (203). För medlemmar i klubbar och all-
männa klubbar är förbundsavgiften 1,16% respektive 
1,21%. Den högre avgiften utöver 1%, 0,16% respektive 
0,21%, motsvarar medel för verksamhet som lokalavdel-
ningar bekostar själva, men som för klubbar och allmänna 
klub-bar bekostas av SKTFs regionala center. 

Medlemsavgiften för inkomstförsäkring vid arbetslös-



                                                                                                                                      2010                                                  2009
  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

Externa kostnader     

Parlamentarism mm     
Parlamentarisk verksamhet 8 343 8 343 5 230 5 230
Kansliledning  551 551 473 473
  8 894 8 894 5 703 5 703

                                                                                                                                       
Gemensamma planeringsområden     
Starta processen  - - 3 095 3 095
Fortsätta processen  9 324 9 324 - -
Arenor för erfarenhetsutbyte 8 269 8 269 7 617 7 617
Metodstöd för avdelningar och klubbar - - 28 28
Pilotprojekt med nya idéer och arbetsformer - - 496 496
Världens modernaste välfärd 5 616 5 616 8 164 8 164
Avtalsrörelserna  2 992 2 992 2 561 2 561
Yrke och bransch  - - 3 213 3 213
Organisering och rekrytering  6 151 6 151 6 817 6 817
  32 352 32 352 31 991 31 991

Övrig förbundsgemensam verksamhet     
Internationellt  - - 1 523 1 523
Övergripande verksamhet resurscentret mm 5 828  5 828  5 120  5 120 
Funktionärsmedverkan  5 274 5 274 5 811 5 811
SKTF-tidningen m fl  - 26 902 - 25 715
  11 102 38 004 12 454 38 169

Verksamhet finansierad av särskilda medel     
Kommunikationsplattform mm 908 908 1 447 1 447
Förbundsmöte 2010  1 300 1 300 - -
Rekrytering  2 926 2 926 - -
Extra prenumerationsavgift mm  - - - 2 818
  48 588 75 490 45 892 74 425

Tidningens verksamhetskostnader 16 578 - 16 765 -

Skadestånd mm  -120 -120 - 1 115 -1 115

Resurskostnader expedition och data     
Expeditionskostnader  22 020 21 253 23 505 21 939
Medlemssystem och övrigt IT-stöd  9 205 8 777 8 844 8 352
  31 225 30 030 32 349 30 291

Summa externa kostnader 105 165 114 294 99 594 109 304

Not 2   Verksamhetens kostnader   
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Nedan redovisas verksamhetens kostnader i moderorganisationen enligt den uppställ-
ningsform som används för intern resultatuppföljning av tilldelade anslag och budget. 



                                                                                                                                      2010                                                  2009
  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

Personalkostnader     
Resurskostnader personal     
Personalkostnader  152 762 142 890 155 278 142 616
Personalutveckling  5 584 5 449 5 172 5 037
Summa personalkostnader 158 346 148 339 160 450 147 653
 

Avsättningar inom verksamheten 
/ annan verksamhet     
Försäkringsfond  963 963 954 954
Studiestiftelse  150 150 150 150
Premier inkomstförsäkring 5 777 5 777 5 691 5 691
Studiecirkelstöd  648 648 895 895
Pensionärsverksamhet  1 632 1 632 1 661 1 661
Förbundsmöte 2010  629 629 0 0
Avgifter andra org. som TCO, OFR, ISKA m fl  16 236 16 236 16 374 16 374
Summa avsätt. inom verksamhet/annan verks. 26 035 26 035 25 725 25 725

Avskrivningar mm     
Avskrivningar  2 716 2 589 1 766 1 636
Nettoresultat sålda och utrangerade inventarier 40  40  -76  -76 
Verksamhet finansierad av särskilda medel     
- Avskrivningar avs projekt  - - 590 590
Summa avskrivningar mm  2 756 2 629 2 280 2 150

Summa verksamhetens kostnader 292 302 291 297 288 049 284 832
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Not 3   Fastighetsförvaltning   

  2010 2009

Hyresintäkter  42 236 40 614
Driftskostnader   - 25 558 - 23 954
  16 678 16 660

Not 4   Kapitalförvaltning   

  2010 2009

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter  25 938 46 110
Utdelningar   22 855 31 081
  48 793 77 191

Finansiella kostnader   
Förvaltningskostnader  -2 029 -1 277
Ränta SKTFs Pensionsstiftelse  -36 662 -52 894
Övriga räntekostnader   -17 -7
  -38 708 -54 178

Reavinster/reaförluster   
Kapitalvinster värdepapper  55 955 63 479
Kapitalförluster värdepapper   -11 387 -9 663
  44 568 53 816

Nedskrivning värdepapper mm   
Återföring föregående års nedskrivn. värdepapper  30 275 81 153
Årets nedskrivning värdepapper   -26 649 -30 275
  3 626 50 878

  58 279 127 707

Not 5   Förändring av periodiseringsfond   

  2010 2009

Periodiseringsfond, årets avsättning  -21 820  -26 457
Periodiseringsfond, årets återföring   16 444 14 316
   -5 376 -12 141

Not 6   Skatt   

SKTF är skyldig att betala skatt på näringsverksamhet, ka-
pital- och fastighetsinkomst samt kapitalvinst. Dessutom 
betalar förbundet fastighetsskatt. Fastighetsskatten ingår i 

driftskostnaderna för fastigheterna. På avsättning till pen-
sionsstiftelsen och övriga pensionskostnader betalas s k sär-
skild löneskatt, skatten redovisas såsom personalkostnad.

                                                                                                                                      2010                                                  2009
  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

     
Inkomstskatt  19 962 17 216 24 138 20 874
  
  19 962 17 216 24 138 20 874
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Not 7   Byggnader och mark   

  2010-12-31 2009-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde   
Vid årets början  239 463 238 712
Anskaffat under året    - 750  
  239 463 239 463

Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början   31 703 31 703
  31 703 31 703

  207 759 207 759

       Fastighet Beteckning Bokfört restvärde Anskaffn. värde Taxeringsvärde Marknadsvärde

Sandhamnsplan 1 New York 7 8 156 12 062 55 831 68 000
Wittstocksgatan 17 Tamburmajoren 11 1 242 1 306 40 435 59 000
Jungfrugatan 10 Sjöhästen 5 2 100 2 204 31 104 45 000
Tegeluddsvägen 32  New York 6 9 270 13 776 61 156 79 000
Öregrundsgatan 4 Oporto 2 9 639 14 481 62 537 75 000
Gyllenstiernsgatan 10 Infanteristen 1 2 810 3 681 58 235 81 000
Grev Turegatan 10 Skvalberget 16 5 072 7 514 54 000 75 000
Malmskillnadsgatan 54 Polacken 30 138 277 145 243 148 000 270 000
Inedalsgatan 4 Vårdtornet 9 23 187 23 187 73 769 94 000
Djurgårdsslätten 86 Spetsbergen 14 825 2 163 20 401 28 000
Tärnaby, 4 fritidshus Laxnäs 1:101 100 700 832 1 109
Gesunda, 6 fritidshus Häradsarvet 212:16 2 000 4 536 1 523 2 031
Öland, 6 fritidshus Hörninge 9:73, 74, 78, 5 3 534 4 461 5 948
 79, 84, 85
Klövsjö, 3 fritidshus Klövsjö 6:328 - 6:330       5 076 5 076 3 380 4 507
  207 759 239 463 615 664 887 595

Not 8   Inventarier  2010-12-31  2009-12-31 

  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

Ackumulerat anskaffningsvärde    
Vid årets början  48 900 48 257 47 086 46 555
Nyanskaffningar  2 075 1 989 2 945 2 833
Avyttringar och utrangeringar  -4 454 -4 454   -1 131 -1 131
  46 521 45 791 48 900 48 257
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vid årets början  43 957 43 554 42 929 42 656
Årets avskrivning  2 807 2 680       1 924 1 794
Avyttringar och utrangeringar  -4 408 -4 408 -896 -896
  42 356 41 826 43 957 43 554

Redovisat värde vid årets slut   4 165 3 965 4 943 4 703

Uppgivet bedömt marknadsvärde har erhållits från ex-
tern värderingsfirma vintern 2009. Motsvarande värde 
för fritidshusen är beräknat utifrån ett antagande att 
taxeringsvärdet är ca 75% av marknadsvärdet. 

Uppskjuten skatt om 26,3%, vid en försäljning av samt-
liga fastigheter, kan beräknas till ca 178 000 tkr. Taxerat 
värde på marken uppgår till 257 051 tkr. Fastigheterna är 
fullvärdeförsäkrade.
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Not 9   Andelar i koncernföretag    

 Andel Bokfört värde Nominellt värde

SKTF Media AB (556640-8604), säte i Stockholm
1 000 aktier á 100 kr  100% 100 100
  100 100

Not 10   Andra långfristiga värdepappersinnehav    

 Bokfört värde Nominellt värde  Marknadsvärde

Andelar/aktier i onoterade bolag   
Bergendal TCO:s kurs- och konferensgård 
ekonomisk förening  - 3 396 -
 - 3 396 -
Fondandelar   
Aktiefonder   
Aktieansvar Sverige  122 858 - 161 948
Folksam Sverige  121 216 - 220 543
Robur Ethica Miljö  58 704  - 70 549
Robur Småbolag Norden  26 717 - 35 109
Robur Nordenfond  27 035 - 30 135
Robur Östeuropa  17 888 - 28 395
D & G Aktiefond  20 283 - 29 246
D & G Småbolag  20 000 - 29 918
Nordea Etiskt urval  25 353 - 29 667
 440 054 - 635 510
Blandfonder mm   
Nordea Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond 116 126 - 147 495
Aktie Ansvar Graal  105 246 - 105 246
 221 372 - 252 741

Räntefonder   
Folksam Penningmarknadsfond  87 732  - 87 732 
Robur Företagsobligationsfond  35 145 - 36 512
Robur Obligationsfond Mega  75 048  - 75 048 
Robur Penningmarknadsfond Mega  101 499 - 101 499
Robur Talenten  83 392 - 83 392
Robur Absolutavkastn. Plus  50 053 - 50 260
Nordea Inst. Penningmarknadsfond  20 859 - 22 666
 453 728  - 457 109
Diskretionär förvaltning    
Carlsson Investment Management Småbolag  4 838 - 6 932
 4 838 - 6 932

 1 119 992 - 1 352 292    
Aktier   
Aktier i diskretionär förvaltning genom 
Nordea 145 915 - 193 440
Swedbank 94 912 - 136 766
Carlsson Investment Management  70 849 - 94 148
 311 676  424 354
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 Bokfört värde Nominellt värde Fondnot. värde

Obligationer    
Nordea Hyp 5523 2006 – 2011-06   3,75%   6 853 7 000 7 199
Nordea Spread 2 2005 – 2015-05 4,85%   10 015 10 000 9 876
Landshypotek        2006 – 2012-03           4,25%   9 793 10 000 10 513
Stadshypotek 1574       2008 – 2013-09            6,00%   10 631 10 000 10 886
Specialfast 128 2004 – 2011-03 4,25%   9 848 10 000 10 373
Volvo Treasury 2006 – 2011-05 4,00%   5 843 6 000 6 178
LM Ericsson             2010 – 2012-06    10 970 11 000 10 953
Electrolux DMTN       2010 – 2012-11    10 784 10 000 10 292
Vasakronan               2010 – 2013-08    16 586 15 000  15 647
Nordea Finland PLC  2010 – 2015-06    11 000 10 000 10 808
Telia Sonera              2010 – 2016-03    12 197 11 000 11 824
   114 520  110 000 114 549

Obligationer i diskr. förvaltning, Nordea    
Nordea Hyp 5526     9 394 9 000 9 138
Sv staten 1046     10 620 10 000 10 620
Swedbank Hyp 175     9 078 9 000 9 078
SEB bolån 566     9 531 9 000 9 201
Vasakronan RB381     10 158 10 000 10 159
   48 781 47 000 48 196

   163 301  162 745

Summa långfristiga värdepappersinnehav  1 594 969 - 1 939 391

Uppskjuten skatt om 26,3%, vid en försäljning av samtliga långfristiga 
värdepappersinnehav, kan beräknas till ca 91 000 tkr (56 000).

Not 11   Andra långfristiga fordringar   

  2010-12-31 2009-12-31

Reversfordringar   
Brf Norra Kungstornet  8 520 8 520
  8 520 8 520

Not 12   Övriga fordringar   

                                                                                                                              2010-12-31                      2009-12-31
  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

      
Betalda ej erhållna värdepapper 3 934 3 934 40 40
Personalens hemdatorer - - 39 39
Utlägg för vidarefakturering 516 516 1 097 1 097
Inlåning Swedbank  30 000 30 000 - -
Övriga fordringar  425 278 1 554 122
  34 875 34 728 1 330 1 298
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Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

                                                                                                                              2010-12-31                      2009-12-31
  Koncern Moderorg Koncern Moderor

      
Förutbetalda kostnader  2 559 2 418 1 876 1 704
Upplupen intäktsränta  2 273 2 273 3 654 3 654
Övriga upplupna intäkter 227 227 345 345
     
  5 059 4 918 5 875 5 703

Not 14   Kortfristiga placeringar   

  2010-12-31 2009-12-31

Diskretionär förvaltning    
Nordea  21 292 9 385
Swedbank  1 356 701
Carlsson Investment Management   1 095 358 
  23 743 10 444

Not 15   Eget kapital   

  Reservfond  Konfliktfond Balans.  Årets   S:a EK
    överskott överskott

      Koncernen
Koncernens ingående balans    35 931 321 304 589 120 654 1 356 599 
Disposition överskott f.år    - 42 647 78 007 -120 654  -
Årets resultat koncernen   - - - 55 192 55 192
   35 973 968 382 596 55 192 1 411 791

Moderorganisationen
Utg. balans enl balansräkning f.år   931 321 259 375 -53 991 111 509 0
Disp överskott tidigare år   42 648 14 870 53 991 -111 509 0
Årets resultat       50 824 
   973 969 274 246 0 0 50 824
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Reserverat av balanserat överskott för framtida projekt och kostnader 2010-12-31 2009-12-31

Styrelsens dispositionsfond   40 564 41 698
Omställningsfond  24 764 27 197
Överskotts-/budgetfond  51 320 16 696
Övriga reserveringar   23 302 20 330
  139 950  105 921

I posten övriga reserveringar, 23 302 tkr, ingår bl a de regionala centrens 
överskott, 17 902 tkr att överföra till 2011 års verksamhet. 

Not 16   Obeskattade reserver   

  2010-12-31 2009-12-31

Periodiseringsfonder   
- Avsatt vid taxering 2005   - 16 444
- Avsatt vid taxering 2006   12 957 12 957
- Avsatt vid taxering 2007   28 623 28 623
- Avsatt vid taxering 2008   34 404 34 404
- Avsatt vid taxering 2009   26 445 26 445
- Avsatt vid taxering 2010   26 457  26 457
- Avsatt vid taxering 2011   21 820 -  
   150 706 145 329

Medel avsatta till periodiseringsfonden skall, efter avdrag för skatt (i dag 26,3%), 
tillföras konfliktfonden vid upplösning, se not 15.

Förbundsmöte hålls vartannat år varför beslut om disposition av årets överskott kommer att tas först på 
Förbundsmötet hösten 2012.

I moderorganisationen avsatta medel till periodiseringsfonder skall, efter avdrag för skatt (i dag 26,3%) 
tillföras konfliktfonden vid upplösning. T o m 2010 (tax 2011) har 150 705 tkr (145 329) avsatts 
(se not 16) vilket motsvarar en ökning av konfliktfonden med 111 070 tkr (107 107) efter skatt vid upplös-
ning. Konfliktfondens totala bokföringsmässiga värde kan därmed beräknas till ca 1 085 039 tkr.

I moderorganisationens balanserade överskott om 274 246 tkr ingår avsättningar och reserveringar för 
framtida projekt och kostnader med 139 950 tkr (105 921 tkr), se specifikation nedan. Kostnaden för dessa 
reserveringar och avsättningar redovisas först det år medlen används (förbrukas) för ett projekt eller dylikt. 
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Not 17   Övriga skulder, långfristiga   

  2010-12-31 2009-12-31

SKTFs Pensionsstiftelse  404 104 403 945

Ställda säkerheter för övriga skulder  Marknadsvärde Uttagna pantbrev

Fastighetsinteckningar   
Polacken 30    270 000 176 250
Sjöhästen 5    45 000 25 125
New York 7   68 000 39 750
New York 6   79 000 44 250
Oporto 2   75 000 45 000
Vårdtornet 9   94 000 49 500
Tamburmajoren 11   59 000 830
Infanteristen 1   81 000 3 690
Skvalberget 16   75 000 4 900
Spetsbergen 14   28 000 15 000
   874 000 404 295

De pantbrev som lämnats i fastigheterna är de enda uttagna fastighetsinteckningar 
som lämnats i pant till annan. Se även not 7 avseende uppgivet marknadsvärde.

Not 18   Skulder till koncernföretag   

Dotterbolaget, SKTF Media AB har avräkningskonto med ränta hos förbundet (moderförbundet). Lik-vidmässigt han-
teras samtliga betalningar till och från dotterbolaget genom konton knutna till förbundets bank- och postgirokonton 
med automatisk tömning och hämtning av likvida medel dagligen.

Not 19   Övriga skulder, kortfristiga   

                                                                                                                              2010-12-31                      2009-12-31
  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

      
Köpta ej likviderade värdepapper 11 564 11 564 27 27
Personalens preliminärskatt 2 939 2 723 2 821 2 652
Avräkning fastighetsförvaltningsbolag 1 736 1 736 2 240 2 240
Mervärdesskatt november och december 280 280 285 285
Förskott från bank ej erhållna medlemsavgifter 8 000 8 000 8 000 8 000
Övriga poster  920 920 631 631
     
  25 439 25 223 14 004 13 835
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Not 20   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

                                                                                                                              2010-12-31                      2009-12-31
  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

      
LO/TCO Rättsskydd  1 553 1 553 808 808
Förutbetalda intäkter och bidrag 0 0 92 92
SKTF’s Solidaritetsfond  83 83 0 0
Semesterlöneskuld  6 200 5 843 6 186 5 853
Sociala avgifter  4 873 4 547 4 698 4 414
Skuld avgångsvederlag och avgångslöner 2 343 2 343 1 481 1 481
Övriga upplupna kostnader 4 230 3 876 3 694 3 302

  19 282 18 245 16 959 15 950

SKTF’s solidaritetsfond
Under året har inkommit medel uppgående till 123 tkr. Av dessa har 40 tkr förbrukats under året i 
internationella projekt.

Stockholm den 17 mars 2011

Eva Nordmark Ove Jansson Annika Strandhäll 
Förbundsordförande

Anders Blom  Anna-Lena Danielsson Karl-Gustav Forsberg

Veronica Karlsson  Carin Neanro Martin Persson   Delshad Saleh

Annica Skoglund Sven-Erik Trulsson Maud Gustavsson
  Personalklubbens representant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 

Ernst & Young AB

Svante Nylén
Auktoriserad revisor

Barbro Svensson Bo Bergsten 
              Av förbundsmötet valda revisorer
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