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Eva Nordmark, du har varit SKTFs 

ordförande i snart tre år. Kan du 

sammanfatta ditt jobb hittills?

Jag har världens roligaste uppdrag! 
Uppdraget är att lyfta och synliggöra våra 
medlemmars insatser, detta för att öka 
medvetenheten om vilken viktig roll SKTF-
medlemmar spelar för välfärden. Våra 
medlemmar leder, planerar och 
administrerar Sveriges välfärd. Allt jag gör 
i mitt jobb, bland annat genom att möta 
arbetsgivare och beslutsfattare, handlar 
ytterst om att förmedla denna bild. Det ska 
i sin tur ge medlemmarna bättre löner, 
villkor och arbetsförutsättningar. Varje 
gång jag åker ut och träffar förtroendevalda 
och medlemmar påminns jag om vilken 
kraft som finns i SKTF och hur många 

duktiga och engagerade personer som 
jobbar lokalt för våra medlemmar. De gör 
fantastiska arbetsinsatser. När jag valdes 
till ordförande fanns även uppdraget att 
synliggöra SKTFs arbete. Det har vi jobbat 
hårt med och nu börjar vi se resultat. Det 
känns jättekul! 

Vilken är förbundets största utmaning?

Att hela tiden leverera nytta och trygghet 
till våra medlemmar. För att klara det 
måste vi också hela tiden organisera, det 
vill säga rekrytera nya medlemmar. Det är 
faktiskt två sidor av samma mynt. Fackets 
grundläggande uppgift är att motverka 
arbetsgivarnas godtycke och se till att saker 
och ting går schysst till. Många ser idag att 
det behövs. Men vi kommer inte klara det 

om inte fler får frågan om att gå med i 
SKTF. Bara så bygger vi en kraft att räkna 
med.  

Vilken fråga har varit årets hetaste?

Utan tvekan har det varit a-kassefrågan. 
Den jobbade vi stenhårt med. Redan före 
valet i september började vi påtala det vi 
såg i alliansens förslag. Med en höjd  
a-kasseavgift och en sänkt ersättningsnivå  
i förslaget blev SKTFs budskap glasklart; 
Släng a-kasseförslaget i papperskorgen!  
Vi var med och försökte påverka förslaget 
ända fram till riksdagsbeslutet, ja ända in  
i kaklet!

Hur ska SKTF arbeta för att rekrytera fler 

och yngre?

I grund och botten har vi en mycket bra 
verksamhet, men vi behöver visa upp den 
för fler. Vi måste vara först på att erbjuda 
medlemskap till den som är ny på 
arbetsplatsen. Yngre måste också känna att 
vi driver frågor som berör dem. Vi måste 
bli mycket bättre på att belysa 
visstidsanställdas situation och att vi finns 
där för dem. Normen för vårt arbete 
handlar väldigt mycket om 
tillsvidareanställning. Det bidrar säkert till 
att många unga inte känner sig hemma i 
facket. Vi har också sett att antalet tillfälliga 
jobb ökar och i den utvecklingen måste vi 
vara med. Kompetensutveckling är en 
annan viktig fråga för yngre, att få 
möjlighet att utvecklas i sitt jobb. 
Livspusselfrågan är viktig för unga vuxna, 
särskilt den dagen man får barn och man 
vill kunna kombinera jobb och familj på ett 
balanserat sätt. Alla dessa frågor måste vi 
driva och profilera oss i.

Tror du att unga tycker det är viktigt att vara 

med i facket?

Nej, ställer du frågan så svarar alltför 
många nej. Däremot vet jag att väldigt 
många ställer upp på och starkt engagerar 
sig i idéer, värderingar och frågor vi driver. 
Vår utmaning är att nå unga, och bli ett 
alternativ för unga, att uttrycka sitt 
engagemang i alla de frågorna.

Eva Nordmark om året som gått
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kanske har gjort något framsteg. Jag tycker 
också om att träffa engagerade 
förtroendevalda och medlemmar. Det gör 
mig verkligen glad!

När är du upprörd?

När barn far illa och alla former av 
orättvisa. Sen gillar jag inte när politiker 
raljerar över SKTF-medlemmar. Det 
händer och det gör mig skitförbannad.

Om det fanns en åttonde veckodag, vad 

skulle göra med den?

Jag skulle dreja. Det har jag alltid drömt 
om, men aldrig tagit mig tid till. Varje 
sådan extradag hade gått i keramikens 
tecken hemma. Det hade stått vaser och 
krukor i alla rum hemma hos oss!

Vad önskar du SKTF under det nya året?

Åh, jag har tre önskningar!
 1) att vi ska få bra avtal på alla våra 
områden och att vi får ett omställningsavtal 
för kommuner och landsting.  
2) nya medlemmar och fler fackligt aktiva.  
3) att SKTF blir en ännu viktigare 
samtalspartner för den lokala, regionala 
och nationella politiken.

 

Hur tycker du att bilden av facket speglas i 

media?

Bilden av facket i media har sista tiden 
varit ganska svartmålande och skev, tycker 
jag. Den visar på att vi är ett gäng 
maktfullkomliga gamla gubbar som vill 
förstöra för små företag. Bilden är 
stereotyp och inte alltför positiv. 

Hur kan SKTF påverka mediebilden?

Vi måste synas mer och visa på vad vi kan 
och vad vi gör. Vi kan inte sitta på vår 
kammare och tro att alla vet vad vi gör. Vi 
måste ut och berätta och visa nyttan med 
medlemskapet. Möten med människor är 
oerhört viktigt. Tria, det fackliga 
rekryteringssamarbetet mellan SKTF, 
HTF och ST är ett gott exempel. Genom 
Tria syns vi på högskolorna och 
universiteten. Vi har också förtroendevalda 
som varje dag jobbar lokalt med att 
synliggöra SKTF på arbetsplatserna.  

Du är ofta i regeringskansliet på 

ministerbesök, vad pratar ni om?

Jag har lagt ned mycket möda på att 
etablera bra kontakter med den nya 
regeringen. Visst har jag varit kritisk, inte 
minst till a-kasseförslagen. Men jag vill 
etablera en respektfull relation till såväl 
regeringar som landstings- och 
kommunledningar som vunnit förtroende 
i ett val. Jag vet att dom behöver våra 
synpunkter och erfarenheter och en viktig 
roll jag har är att lyfta våra kunskaper i 
olika sammanhang. Jag vet också att det 
uppskattas och ger resultat.

Vilken är favoritministern?

Jag har fått den frågan förut, och har tänkt 
att det borde ministrarna starta en tävling 
om. Just nu leder Maria Larsson. Hon 
brinner för äldreomsorgen och hon vill se 
resultat. Det vill även vi i SKTF. Hon 
lyssnar till våra erfarenheter och hon är 
själv oerhört kunnig. Därför är hon min 
favoritminister, just nu. Men jag kan ändra 
mig.

När är du glad?

När mina barn är glada, när de mår bra och 





Förbundsstyrelsen:
Vad gjorde dig mest 
stolt över SKTF 
under 2006?
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Elisabeth Adolfsson
– Det är inte helt enkelt att säga vad som 
gjorde mig mest stolt över SKTF under 
2006. Ska jag bara lyfta fram en fråga är 
det SKTFs opinionsbildning – både före 
och efter valet – avseende a-kassefrågan. 
Jag är stolt över att vi tog ställning och 
sedan argumenterade, opinionsbildade 
med mera fram till dess att beslutet togs i 
riksdagen. Det är många, som har deltagit 
i opinionsbildningsarbetet men en  extra 
eloge till Eva Nordmark, som idogt drev 
frågan i TCO-styrelsen, uppvaktade 
ministrar med mera.

Ann-Mari Rydell
– Det är så mycket som har gjort mig stolt 
över SKTF 2006. Jag är mycket stolt över 
våra förtroendevalda och  anställda runt 
om i vårt avlånga land. All facklig 
kunskap, entusiasm och inte minst 
engagemang och all den tid som läggs ner 
för att våra medlemmar i SKTF ska ha ett 
hållbart och tryggt arbetsliv. Jag är också 
stolt över allt det hårda arbete som har 
lagts ned vad gäller a-kassefrågan, även 
om vi inte lyckades ända fram. Däremot 
lyckades vi i SKTF  med marknadens 
bästa inkomstförsäkring.

Delshad Saleh
– Det som gjorde mest stolt som SKTFare 
var vårt engagemang i stora samhällsfrågor 
utan att glömma medlemmen i centrum. 
Jag syftar på a-kassan där vi agerade 
snabbt, man kan ha olika uppfattning om 
resultatet men en sak är säker: vi var 
offensiva!
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Anna-Lena Danielsson
– Det som gjorde mig stolt över SKTF är 
det engagemang som vi skapat när det 
gäller a-kassefrågan. De otroligt stora 
insatserna alla förtroendevalda och 
anställda gjorde. Vi mobiliserade och fick 
igång ett bra arbete som tråkigt nog inte 
resulterade i det resultat vi ville uppnå.

Ove Jansson
– Jag är mest stolt över att SKTF vågat 
lyfta upp frågan om volontärer och 
frivilligarbete. Under året har vi i SKTF 
skaffat oss mer kunskap om nuläget i 
frågan, vilka aktörer och intressenter som 
finns och börjat fundera på en SKTF-
uppfattning. Genom den av SKTF 
framtagna, snygga, lättlästa och 
innehållsrika boken Fri och villig, bjuder 
vi in medlemmar, intresserade aktörer 
och politiker till att diskutera 
volontärfrågan.

Marjo Nieminen
– Jag är ny i förbundsstyrelsen och kan inte 
riktigt svara på frågan utifrån ett 
förbundsperspektiv. Det som gör mig stolt 
över SKTF är att vi verkar fackligt på alla 
nivåer i arbetslivet, från lokalt fackligt 
arbete på en enhet till medverkan på 
europanivå och globalt. Jag är speciellt stolt 
över vår utbildningsverksamhet som 
innehåller både kvalitet och kvantitet för 
medlemmar och förtroendevalda och att vi 
har fått igång vår chefsverksamhet.
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Anders Blom
– Helt klart hur vi handskades med a-
kassan. Förmågan att sätta fokus på rätt 
saker: till exempel den snedvridna 
konkurrensen gentemot SACO. Att vi mot 
all odds arbetade konstruktivt så långt vi 
kunde. Vi har också lyckats med att ta plats 
i media tack vare bra budskap, det blir allt 
mer självklart att fråga SKTF.

Annika Brage
– Det som gör mig mest stolt är att SKTF 
som organisation klarar balansen mellan 
förändringar i omvärlden som kräver att vi 
hittar nya vägar för att ta tillvara våra 
medlemmars intressen och 
fackföreningsrörelsens grundläggande 
värderingar – bland annat att vi är starkare 
tillsammans. Det klarar vi tack vare våra 
aktiva, kompetenta och engagerade 
förtroendevalda och anställda. Jag är också 
stolt över att vi hörs, syns och kan påverka 
mycket mer – vi är en röst att räkna med i 
debatten om till exempel välfärden.

Annica Skoglund
– Volontärgruppens arbete som 
utmynnade i boken ”Fri och Villig”. En bra 
bok som visar var SKTF står i den här 
frågan. Seminariet vi hade i samband med 
utgivningen av boken var bara positivt. 
Omförhandlingen av inkomstförsäkringen 
som lett till att SKTF har den bästa 
inkomstförsäkringen är en annan sak som 
jag är stolt över.  Allt arbete vi gjorde i 
samband med höjningen av a-
kasseavgiften. Vi samlade oss och körde 
hårt, även om vi inte nådde ända fram så 
lyckades vi ena oss, synas i media och 
framförallt: vi gav inte upp!

Verksamhetsberättelse
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Bo-Göran Johnsson
– För min del så är det absolut SKTFs 
agerande inför den nya regeringens 
förändring av a-kassan. Att vi var aktiva 
som förbund, både genom TCO och direkt 
mot regeringsföreträdare. Att vi vågade stå 
upp för att till sist, när vi blev tvungna att 
inse att vi inte kom längre, även informera 
medlemmarna om de negativa 
konsekvenserna; samtidigt som vi laddade 
medlemskapet med ett ännu vassare 
innehåll. Att vi jobbar på att bli en 
dialogpart till regeringen för att kunna 
påverka utvecklingen av välfärden inom 
det område som vi genom våra 
medlemmar besitter unik kompetens.

Olle Tahlén
– Svårt att välja en händelse men ett tillfälle 
som fastnat i mitt minne är följande. En 
medlem ringde upp mig dagen efter vi var 
klara med de lokala löneförhandlingarna i 
Falun och sa ”Nu förstår jag varför jag ska 
vara med i facket, tack för ett bra arbete”. 
En enkel men väldigt minnesvärd händelse 
från ett år då det fackliga medlemskapet 
verkligen var uppe till diskussion.
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Inriktning av 
verksamheten  
2006

SKTFs förbundsmöte fattar varje år beslut 
om vilken inriktning SKTFs verksamhet 
ska ha under det kommande året. 
Inriktningsdokumentet är ett stöd för 
verksamhetsplaneringen på alla nivåer 
inom förbundet. 2006 fick välfärden och 
värdet i medlemskapet en framträdande 
plats i inriktningsdokumentet. 

Inriktningsdokumentet
SKTF ska aktivt påverka EU, riksdag, 
kommuner och landsting i syfte att värna 
och utveckla välfärden. Vi ska på alla dessa 
nivåer stödja arbetslinjen för att få fler i 
jobb och färre utanför arbetslivet. Det är i 
sig grunden för jämställdhet, jämlikhet, 
likabehandling och mångfald i ett gott 
samhälle. 

En av SKTFs viktigaste opinions-
bildande uppgifter är att de ekonomiska 
förutsättningarna för att tillhöra en facklig 
organisation såväl som a-kassa inte ska 
försämras. 

Det är angeläget att de som redan är 
med i SKTF upplever ett värde i sitt 
medlemskap. Ett bra lokalt fackligt arbete 
är grundläggande för att vi ska uppfattas 
som ett attraktivt förbund. SKTFs uppgift 
är att organisera/rekrytera minst lika 
många nya medlemmar som det antal som 
lämnar oss.

SKTF ska vara det bästa alternativet för 
chefer inom vårt organisationsområde.

Varje medlem ska ha ett reellt och 
avgörande inflytande över hur den egna 
lönen fastställs. En betydelsefull 
målsättning inom lönepolitiken är därför 
att samtalsmodellen och/eller dialog 
genomförs direkt mellan ansvarig 
lönesättande chef och medlem.

 

SKTF har fastställt ett antal områden  

för 2006. Vi fokuserar särskilt på:

•	Nationell	och	internationell	välfärd	
•	Lön	och	villkor	
•	Arbetsmarknad/sysselsättning	
•	Organisering/rekrytering	
•	 Jämlikhet/likabehandling/mångfald	
och	jämställdhet
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SKTF följde  
ansvarskommitténs arbete
Idag finns 75 kommuner med färre än  
10 000 invånare. Om befolknings-
utvecklingen fortsätter som den gör kan 
det bli 115. Är dessa kommuner för små att 
klara sina åtaganden? Är det dags för 
sammanslagningar?

Under 2006 följde SKTF ansvars-
kommitténs arbete. Ansvarskommittén är 
en parlamentarisk kommitté som 
undersöker den nuvarande samhälls-
organisationens förutsättningar att klara 
de offentliga välfärdsåtagandena. 
Resultatet av arbetet kommer att påverka 
SKTF-medlemmarna.

Ett nytt tjänstedirektiv  
seger för facken
Tryggade sociala rättigheter för 
arbetstagare och ingen påverkan på 
arbetsrätten och kollektivavtalen. 
Omröstningen om tjänstedirektivet i 
Europaparlamentet den 16 februari var en 
seger för hela den fackliga rörelsen i 
Europa. 

Turerna har varit många sedan det 
första förslaget på ett direktiv som reglerar 
hur Europa ska organisera tjänsternas 
rörlighet kom. Att förslaget skulle behöva 
arbetas om stod klart efter ganska kort tid. 
Många kallade det första förslaget en 
skrivbordsprodukt som inte hade någon 
förankring i verkligheten. Det förslaget 
som röstades igenom i mitten av februari, 
med klar majoritet, var ett kompromiss-
förslag där många synpunkter från den 
fackliga rörelsen satt avtryck. 

– De viktigaste synpunkterna från 
fackföreningsrörelsen har påverkat och det 
är jag väldigt glad över idag, sa Eva 
Nordmark. 

Globalt fokus på socialarbetaryrket
Under en vecka i augusti samlades 
tusentals människor i den tyska staden 
München för att diskutera 
socialarbetaryrket. Arrangör för mötet var 
IFSW, en internationell organisation för 
socialarbetare, tema var en orättvis värld 
och arbetet för en ny ordning, och ett 

samhälle i jämvikt. SKTF var på plats i 
München. 

Solveig och Kent är SKTF-medlemmar 
och arbetar som socionomer på Maria 
Ungdom i Stockholm. De fick SKTFs 
internationella stipendium för att delta på 
mötet i München. Den del av konferensen 
som båda uppskattade mest av allt var 
mötena med kollegor från olika delar av 
världen, och möjligheten att jämföra 
arbetet som socialarbetare i Sverige, Japan 
och Island. 

– Möjligheten att lära sig mer om hur 
man arbetat med barn och unga i andra 
länder var otroligt intressant, och det fanns 
många bra tankar som jag plockat med 
mig hem, säger Solveig.

Annika Skoglund, förbundsstyrelse-
ledamot i SKTF, sitter i den europeiska 
styrelsen för IFSW och deltog under 
mötets fyra dagar. 

– Vi diskuterade många intressanta 
ämnen. Viktigast i år var frågan om 
fattigdomsbekämpning och globala 
mänskliga rättigheter. Här finns så mycket 
arbete kvar att göra. En spännande fråga är 
vilka möjligheter – och vilket ansvar en 
socialarbetare har i arbetet för mänskliga 
rättigheter.

Avdelningarna som ökar det 
internationella engagemanget
Är det farligt att vara fackligt aktiv? Är 

skjortan du köper gjord av ett barn? Vad 
gör SKTF internationellt? Det är några av 
frågorna som SKTF i Skövde och 
Falköping hoppades få svar på under året. 
Vid fyra tillfällen i år arrangerade de 
föreläsningar för att öka det internationella 
engagemanget på arbetsplatserna. 

En av föreläsningarna hade temat 
”Mänskliga rättigheter – fackliga 
rättigheter” och hölls i Skövde stadshus i 
mars. 20 medlemmar samlades för att 
lyssna på ett föredrag med en Sven Olsson 
från Amnestys fackliga nätverk.

Hans föredrag handlade om mänskliga 
rättigheter och om hur de fackliga 
rättigheterna är en viktig del av dem. Och 
om att vi som är fackligt aktiva i Sverige 
inte kan blunda när rättigheterna kränks i 
andra länder.

– Facken är per definition internatio-
nella, säger Sven Olsson. Det är själva idén 
– man går samman i fackliga organisa-
tioner för att bli starkare tillsammans. 

Kristina Samuelsson har deltagit på 
båda internationella föredragen som varit i 
Skövde. Varför ska SKTF engagera sig i 
internationella frågor?

– Man kan ju inte bara tänka på sig själv, 
svarar Kristina. Då har man missat 
poängen med att vara med i facket. 

– Men det kan också vara obehagligt att 
höra om hur det kan gå till i andra länder, 
säger en annan åhörare, Maria Karlsson. 
Det man inte vet om finns liksom inte.

Kampanjen ”Mina skattepengar” 
för mänskliga rättigheter
Livsmedel som till exempel kaffe och 
kläder är två typiska konsumentprodukter, 
som produceras i så kallade låglöneländer, 
men som också konsumeras av stat, 
kommuner och landsting. Till skillnad 
från vanliga konsumenter och företag, 
som allt oftare väljer att bland annat köpa 
rättvisemärkt kaffe och ifrågasätta vilka 
omständigheter som har rått under 
produktionen vad gäller arbetsvillkor och 
så vidare, så ställer man mycket sällan 
några etiska krav på sina leverantörer. 
Detta innebär i förlängningen att våra 
skattepengar riskerar att gå till verksamhet 

Nationell och 
internationell 
välfärd

Kent Svahn och Solveig Björklund fick 

SKTFs internationella stipendium för att 

delta i Münchenkonferensen. Här samtalar 

de med Annica Skoglund från 

förbundsstyrelsen.
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som kränker mänskliga och inte minst 
fackliga rättigheter. 

För att komma till rätta med detta 
problem startades 2006 kampanjen ”Mina 
Skattepengar” som drivs lokalt av ideellt 
aktiva inom SKTF. Under mars och april 
genomfördes utbildningsdagar i ett antal 
städer till stöd för dem som vill arbeta med 
kampanjen.

Krav på att mänskliga rättigheter 
följs vid offentlig upphandling 
I Sverige är det självklart att ha humana 
arbetstider, en bra arbetsmiljö och 
avsaknad av barnarbete på 
arbetsmarknaden. Men så är det inte i alla 
länder. Trots att Sverige undertecknat ILO-
konventionerna, handlar den offentliga 
sektorn direkt eller indirekt med företag 
som inte respekterar de mänskliga 
rättigheterna.

– Det är pinsamt att den offentliga 
sektorn inte har kommit längre i de här 
frågorna, sa Alice Bah Kunhke, 
generalsekreterare Rättvisemärkt, på ett 
seminarium den 13 maj.

På seminariet deltog också Anna-Lena 
Danielsson, ledamot i SKTFs förbunds-
styrelse samt representanter från Sveriges 
kommuner och landsting och SVT.

Man diskuterade varför den offentliga 
sektorn idag inte så ofta tar hänsyn till 
etiska frågor vid offentlig upphandling. 
Mattias Sylwan från Sveriges Kommuner 
och Landsting menade att bland hans 
medlemmar kan det finnas en viss 
osäkerhet kring vad det är för krav som 
gäller. Att till exempel ställa upp kravet att 
det endast är Rättvisemärkta varor man 
kan köpa är osäkert om det skulle gå 
igenom i EG-domstolen. SKTF hade dock 
en annan ingång.

– Från SKTFs sida ser vi inget hinder i 
lagen, vi vet att många upphandlare vill ta 
etisk hänsyn vid upphandlingen men de i 
sin tur är bakbundna av politikerna i 
kommunen, sa Anna-Lena Danielsson vid 
seminariet.

Krav är bättre än bojkott
Under hösten kom en debatt igång efter 

det uppmärksammats att kommuner 
handlat med leverantörer som bryter mot 
ILO-konventioner. Reaktionen på det har 
varit att bojkotta leverantörerna. SKTF 
menade att det är bättre att ställa tydliga 
krav istället för att bojkotta.

– En bojkott löser inga andra problem 
än politikers samvete. Tvärtom lämnar 
man dessa arbetare i sticket när man 
avbryter kommunikationen med den 
kinesiska stenleverantören, sa Eva 
Nordmark.

Bakgrunden var att kristdemokraten 
Björn Nyström, i Stockholms stads 
trafiknämnd, tog initiativ till beslutet att 
bojkotta den leverantör som levererar 
gatsten till Stockholm stad. När beslutet 
offentliggjordes sades det vara en stor 
framgång, framför allt för de kinesiska 
stenarbetarna. En radiodokumentär hade 
då uppmärksammat att de kinesiska 
arbetarna fått stendammlunga av att arbeta 
under dåliga arbetsförhållanden.

 

Leena Larsson är arbetsplatsombud och en av initiativtagarna till projektet ”Här och där”. 

Projektet finansieras med pengar från LO-TCO biståndsnämnd.
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chefer och medarbetare skulle utbildas i 
samtalsmodellen.

Under hösten hölls lönesamtalen 
mellan chef och medarbetare, och i 
november slöts ett tvåårigt löneavtal för 
Göteborg energi. Medlemmarnas respons 
var nu en helt annan.

– Missnöjet var inte alls som förra året, 
säger Mona-Lisa. Vi kan inte säga att allt 
gått perfekt, men allt gick så mycket bättre. 
Framför allt har samtalen blivit bättre, och 
det har varit mindre fokus på själva 
utfallet. 

Hudiksvall satsar på utbildning i 
löneprocessen
I Hudiksvall pågår löneöversynen inte bara 

Spelplan som stöd för 
löneöversynen
I löneavtalet HÖK 05, som 2006 
tillämpades för andra året i den lokala 
löneöversynen i kommuner, landsting och 
bolag anslutna till Pacta, är samtalet 
oerhört viktigt. Det är i samtalet mellan 
medarbetare och chef som individen kan 
få bäst inflytande över sin egen 
löneutveckling. Det är i lönesamtalet som 
chefen ska tydliggöra motiven för den 
löneökning som den enskilde får. 

SKTFs avdelningar och klubbar har en 
viktig roll genom hela löneöversyns-
processen. Det handlar om att informera 
medlemmarna och ge individuellt stöd 
inför lönesamtalen. I överläggningar och 
avstämningar med arbetsgivaren ska SKTF 
bidra aktivt och föra fram sina 
lönepolitiska målsättningar. En annan 
viktig uppgift är att bevaka så att 
arbetsgivaren gör kartläggning och analys 
av lönestrukturen.

Som ett stöd för avdelningar och 
klubbar finns förbundsstyrelsens 
lönepolitiska riktlinjer för kommun, 
landsting och Pacta. Riktlinjerna är 
utformade som en checklista och har sin 
grund i avtalet HÖK 05, SKTFs lönepolitik 
och SKTFs lönepolitiska program. Som ett 
stöd utformades en förenklad version av 
riktlinjerna i form av en modell för hur 
löneöversynen bör fungera – steg för steg. 

Arbete med löneprocessen gav 
nöjdare medlemmar
På Göteborg Energi var erfarenheterna 
från förra löneöversynen inte speciellt bra. 
Medlemmarna hade upplevt lönesamtalen 
mer som monolog än dialog. Inför 
löneöversynen 2005-06, bestämde 
styrelsen att gå till grunden med det som 
inte fungerade. 

– Det blev en klar förbättring, säger 
SKTFs ordförande Mona-Lisa Rhodin på 
Göteborg Energi.

Inför 2005 års löneöversyn visste SKTF 
på Göteborg Energi att det fanns mycket 
att arbeta med. Bland annat bad de 
ombudsman Lena Meyer, som arbetar 
med avtalsfrågor inom KFS på SKTFs 

resurscenter, att vara med i ett samtal med 
arbetsgivaren.

– Tillsammans med Lena Meyer pratade 
vi med arbetsgivaren om missnöjet och vi 
hade en förhandling där vi krävde 
förbättringar i hela processen, berättar 
Mona-Lisa. Och det var där vi kom överens 
om vad vi skulle göra.

– Vi hade också gjort en enkät till 
medlemmarna, där vi frågade vad det var 
som brustit i processen och framhöll det. 
Det var en väldigt bra utgångspunkt, för 
medlemmarnas synpunkter kom från 
hjärtat.

SKTF och arbetsgivaren på Göteborg 
Energi kom efter samtalet fram till en 
åtgärdslista. En viktig del var att både 

Löner
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några veckor på våren. Istället är det en 
pågående process, som innefattar 
överläggningar och avstämningar, 
utbildning av både chefer och 
medarbetare, lönekartläggningar och 
enkäter för utvärdering. 

– I år efter andra löneöversynen med det 
nya avtalet, är våra medlemmar 
övervägande positiva till hur man upplevt 
löneöversynen. De flesta tycker att de haft 
en givande dialog med sin chef och fått bra 
motiveringar till sin nya lön, säger Eva 
Wannberg som är ordförande i SKTFs 
Hudiksvallsavdelning. 

Eva Wannberg och SKTF i Hudiksvall 
bestämde sig för att göra något bra av det 
nya löneavtalet HÖK 05. Så efter samtal 

med arbetsgivaren kom de tillsammans 
fram till att både arbetsgivaren och de 
fackliga företrädarna behövde utbildas i 
avtalet.

– Tillsammans med de andra 
fackförbunden var vi i SKTF med och 
arrangerade utbildningen för chefer och 
fackligt förtroendevalda, berättar Eva 
Wannberg. Utbildningen handlade om 
löneprocessen och bilaga 5.

Parallellt startades också en 
lönekartläggning.

– Lönekartläggningen har fått lite av en 
nystart, berättar Eva Wannberg. Till 
exempel kunde vi använda den för att höja 
våra chefer inom äldreomsorgen. 
Lönekartläggningen visar att vi har bra 
lönespridning inom vissa av våra 
yrkesgrupper.

– Konstruktiva överläggningar och 
avstämningar är också a och o för en bra 
löneprocess, säger hon. Det har fungerat 
bra på många arbetsplatser men mindre 
bra på de arbetsställen där det byts chefer 
och inte funnits någon kontinuitet.

Nytt material om utvecklings-  
och lönesamtalet
De uppskattade materialen Utvecklings-	och	
lönesamtalet	ger	dig	inflytande och 
Utvecklingssamtal	och	lönesamtal	för	ett	bra	
ledarskap lanserades i en ny omarbetad 
upplaga under våren. I materialen finns 
fakta, checklistor och tips för bra 
utvecklings och lönesamtal, både ur den 
anställdes och chefens perspektiv. 
Materialen är populära, och materialet för 
anställda distribuerades i över 45 000 
exemplar.

Projekt för fler arbetsplatser med 
kollektivavtal
Det är bara en liten andel av SKTFs 
medlemmar som är anställda hos 
arbetsgivare utan kollektivavtal. Men i och 
med att antalet privatanställda ökar bland 
medlemmarna, blir det också vanligare att 
man saknar kollektivavtal. SKTF startade 
under 2006 ett projekt för att få fler 
arbetsgivare att teckna kollektivavtal.

– Kollektivavtalsprojektet innebär ett 

uppsökande arbete med att teckna 
kollektivavtal och ta fram rutiner till stöd 
för detta, berättar ombudsman Lena Meyer 
som ansvarade för projektet.

Det övergripande målet för projektet var 
att öka antalet SKTF-medlemmar som 
omfattas av kollektivavtal. Tanken var att 
under 2006 arbeta med att förmå 
arbetsgivare att gå med i en 
arbetsgivarorganisation, och på så sätt 
omfattas av avtal, eller att förbundet 
tecknar hängavtal. 

Kollektivavtalsprojektet innebar att 
SKTFs ombudsmän vid varje center åkte 
ut och träffade arbetsgivare och 
medlemmar för att informera om 
fördelarna med arbetsgivarorganisationer 
och kollektivavtal. 

– Personlig kontakt är en nödvändighet, 
säger Lena Meyer. Vi berättar om vårt 
arbete och att vi gärna vill informera mer 
om fördelarna med avtal. Vi vet att 
arbetsgivare har stor nytta av avtal och att 
många av okunskap inte har tecknat avtal. 

Många frågor om nya 
arbetstidslagen
Efter nyår 2007 gäller arbetstidslagens nya 
tuffare regler. För de verksamheter som 
berörs, kommer de nya reglerna ha stor 
betydelse för arbetsschemat. Nya lokala 
arbetstidsavtal måste skrivas, samtidigt 
som vissa regler fortfarande var oklara i 
slutet av 2006.

Den svenska arbetstidslagen ändrades 
redan 2005, för att stämma överens med 
minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv. 
Alla lokala kollektivavtal som inte följer 
minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv 
blev tvungna att anpassas. 

Att nya arbetstidslagen innebär stora 
förändringar för arbetsplatser som har 
scheman med jour och beredskap är helt 
klart. Inför årsskiftet ringde många till 
SKTF Direkt för att ta reda på vad lagen 
skulle komma att innebära. Många frågor 
kom från medlemmar och förtroendevalda 
som undrade vad som skulle hända med 
deras scheman efter nyår när man måste 
börja räkna in jouren i veckoarbetstiden. 

Många var nöjda med schemat de hade 
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Startskott för avtal 2007
Avtalsgruppen för kommun, landsting och 
Pacta hade i oktober sitt första möte inför 
avtalsrörelsen 2007. Hur löneavtalet ska 
fungera i praktiken är en viktig fråga inför 
framtiden, enligt de förtroendevalda 
representanterna i avtalsgruppen.  

HÖK-avtalet för kommun, landsting 
och Pacta löper ut den 30 juni 2007, och 
tills dess ska ett nytt avtal vara klart. 
Avtalsgruppen träffades för första gången i 
oktober för att inleda arbetet inför 
avtalsrörelsen. 

– Vi hade bra inledande diskussioner. 
Det finns en klar samsyn om vad 
huvudproblematiken med det nuvarande 
löneavtalet är, sade Birgitta Holmström 
från Skellefteå, som representerar region 
Norr i avtalsgruppen.   

– Det vi kan se är att det är svårt för oss 
fackliga företrädare att komma med i rätt 
skede i budgetprocessen, sade hon. Och 
även om det blivit vanligare att 
arbetsgivaren gör lönekartläggningar och 
analyser, så hjälper det inte om de 
fortfarande har pottänkandet kvar. Alldeles 
för många chefer sitter med låsta mandat 
och bestämd summa pengar att fördela.   

Birgitta Holmström menade också att 
det lönesättande samtalet behöver 
förbättras. 

– Det lönesättande samtalet behöver ha 
en bättre koppling till det första 
förberedande samtalet, säger hon. Många 
medlemmar tycker att de har ett bra samtal 
med chefen om lönekriterierna och sitt 
arbete, men när man sedan ska prata lön i 
kronor, så känner de att de båda samtalen 
inte har någon koppling. För att komma till 
rätta med detta finns det olika vägar att gå.  

Nya avtal 2006

Kyrkans omställningsavtal började gälla

I maj 2005 blev ett omställningsavtal för 
de anställda inom Svenska kyrkan klart 
efter att SKTF under många år drivit att ett 
sådant avtal behövdes. Under året som gått 
har man arbetat med att ta fram rutiner 
och upphandla tjänster för tillämpning av 
omställningsavtalet, som trädde i kraft den 

och ville inte att det skulle ändras. Det var 
heller inte ovanligt att medlemmar ringde 
till SKTF Direkt och var oroliga över att 
deras lön skulle bli sämre, när de inte fick 
ha jour utöver sin veckoarbetstid. Det 
SKTF kunde svara då var att grundlönen 
inte påverkas av nya reglerna, men sedan 
beror det givetvis på hur schemat ser ut. 
Det kan ju bli högre lön också, med tanke 
på att man ska ha tillägg för obekväm 
arbetstid om man tjänstgör på kvällar, 
nätter och helger.

Nylansering av 
medlemsutbildningen
I samband med förbundsmötet i 
september nylanserades SKTFs 
medlemsutbildning. Avsikten var att ge 
fler medlemmar möjlighet att delta och 
fler avdelningar att arrangera 
medlemsutbildning. 

– Det är första gången sedan 1999 som 
vi gör en gemensam lansering av 
utbildningen i SKTF. Vi vet att det är en 
bra utbildning och de som deltagit är 
väldigt nöjda, berättar Gunlög Bergander 
som är utbildningsansvarig på SKTF.

– För att underlätta för alla avdelningar 
att kunna erbjuda sina medlemmar 
utbildningen har vi utvecklat fyra olika 
alternativ att genomföra 
medlemsutbildningen. Nu behöver vi ta 
nya tag och marknadsföra utbildningen. 

SKTFs medlemsutbildning är en 
grundläggande facklig utbildning som 

vänder sig till SKTFs medlemmar. Syftet 
med utbildningen är att höja kompetensen 
hos den enskilde medlemmen så att han 
eller hon blir aktiv på arbetsplatsen. 

Utbildningen ska leda till att 
medlemmarna får kunskaper som gör att 
de blir medvetna och aktiva och vet vilka 
rättigheter de har som arbetstagare. Den 
ger de medlemmar som deltar konkreta 
verktyg och den kunskap de behöver för att 
kunna påverka sin dagliga arbetssituation.

Premiär för nya 
medlemsutbildningen på sktf.se
Den 10 april hade den nya 
medlemsutbildningen på sktf.se premiär. 
Utbildningen är ett komplement till den 
övriga utbildningsverksamheten. 

I medlemsutbildningen får man 
kunskap om hur man kan påverka och ha 
inflytande på arbetsplatsen och i SKTF – 
och vad SKTF står för som organisation. 
Det finns praktiska övningar, checklistor 
och tips som tar upp olika aspekter av 
arbetslivet. Utbildningen ger svar på frågor 
om hur du kan få en högre lön, hur du kan 
må bättre på jobbet och vad du egentligen 
har för rättigheter? 

Medlemsutbildningen på sktf.se har 
även funnits tidigare, men nylanseringen 
2006 innebar en helt ny version med nytt 
innehåll och nya övningar.

Avtal

Nytt
!

Nytt
!

Vill du utvecklas på
jobbet? SKTF visar vägen.

Delta i SKTFs medlemsutbildning!

Nytt
!

Njut av din arbetsmiljö. 
SKTF ger dig redskapen.

Delta i SKTFs medlemsutbildning!

Nytt
!

Vet du dina rättigheter på
jobbet? SKTF lär dig spelreglerna.

Delta i SKTFs medlemsutbildning!
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det har en så stor betydelse för hur en 
verksamhet fungerar. Chefens förmåga 
och förutsättningar att tillsammans med 
medarbetarna göra sitt allra bästa är 
avgörande för att nå ett bra resultat, sade 
Eva Nordmark.  

KFS Energi – Förmånligt avtal  

tecknat angående 6 juni

I april 2006 tecknade SKTF ett nytt avtal 
för medlemmarna inom KFS Energi. 
Avtalet, som berör cirka 4500 medlemmar, 
gäller kompensation för införande av 6 
juni som allmän helgdag.

 Efter diskussioner kring om man skulle 
använda klämdagar eller inte, så nåddes en 
uppgörelse, som innebär att de år som 6 
juni inträffar en lördag eller söndag så har 
heltidsanställd arbetstagare med arbetstid 
förlagd till dagtid måndag – fredag rätt till 
en dags ledighet. I övrigt utgår 
storhelgstillägg för obekväm arbetstid, 
beredskap och jourtjänstgöring på 
nationaldagen. 

Löneavtal för Vårdföretagarna/

företagshälsovård

Under våren slöts ett nytt löneavtal för 
branschen företagshälsovård hos 
Vårdföretagarna. Avtalet är sifferlöst och 
beskriver en process där lönen bestäms i 
samtal mellan chef och medarbetare.  

De centrala parternas ansvar stärks 
genom att parterna från och med 2007 
genomför en årlig partsgemensam 
avstämning där bland annat avtalets 
tillämpning och det statistiska utfallet 
undersöks och analyseras. Det 
gemensamma materialet om individuell 
lönesättning och lönesamtalet har också 
omarbetats och ska tryckas upp på nytt. En 
nyhet i anställningsvillkoren är att en 
tredje månad med föräldralön har införts. 

Löneavtal för Arbetsgivaralliansen,  

Vård och omsorg

Ett nytt löneavtal blev under våren klart för 
anställda i bransch vård och omsorg inom 
Arbetsgivaralliansen.   

Löneavtalet bygger på att medlemmen i 
lönesamtal med chefen får ett förslag till 

3 juli 2006.  
Syftet med omställningsavtalet är att 

anställda i Svenska kyrkan så långt det är 
möjligt ska slippa perioder av arbetslöshet. 
Med omställningsavtalet kan man om man 
riskerar att bli uppsagd på grund av 
arbetsbrist få hjälp till ett annat arbete 
inom kyrkan eller hos annan arbetsgivare.    

Stödet medlemmen kan få vid risk för 
uppsägning på grund av arbetsbrist 
handlar om att en handlingsplan 
upprättas, kompetensinventering, 
kompetensutveckling, praktikplatser, 
starta-eget-stöd med mera. Stödet ges från 
Kyrkans Trygghetsråd. 

Nytt samverkansavtal mellan  

SKTF och Kommunal

SKTF och Kommunal har ett nytt 
samverkansavtal sedan maj 2006. Avtalet 
handlar om att hitta bra former för 
samarbete mellan förbunden. Det ökar 
styrkan för alla medlemmar. Nytt i avtalet 
är att förbunden uttrycker sina 
gemensamma fackliga ståndpunkter.  

Sedan 1998 har SKTF och Kommunal 
haft ett avtal om samverkan. Det handlar 
om hur förbunden ska dela på ansvaret för 
yrkesgrupper i gränslandet mellan SKTF 
och Kommunal. Men det handlar också 
om hur de två fackförbunden ska 
samverka i fackliga frågor för att nå bästa 
resultat för medlemmarna.   

I maj blev ett nytt samverkansavtal 
mellan SKTF och Kommunal klart.  

– Det som är nytt i avtalet är att vi nu 
uttrycker våra gemensamma fackliga 
ståndpunkter. Det är också moderniserat 
och uppdaterat på flera punkter, sade 
SKTFs ombudsman Kjell Svahn som 
arbetat med det nya samverkansavtalet.  

Samverkansavtalet omfattar områden 
som berör välfärd, ledarskap och 
internationellt samarbete. Allt från 
förhandlingar om löne- och anställnings-
villkor till utvecklingen av de kommunala 
verksamheterna berörs. Avtalet betonar 
också ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas hälsa, löneutveckling och 
möjligheter till kompetensutveckling. 

– Vi vill lyfta fram ledarskapet eftersom 

ny lön, och diskuterar löneförslaget med 
hjälp av de lönekriterier man är överens 
om på arbetsplatsen. Blir man inte överens 
kan medlemmen vända sig till SKTF som 
kan begära förhandling inom två veckor. 
Löneutvecklingen ska vara lägst 2,2% för 
2006 och lägst 2,1% för 2007. 

 Avtalet innehåller också skrivningar att 
lönesättningen inte får vara 
diskriminerande på grund av kön, etniskt 
ursprung, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Dessutom ska föräldralediga och 
sjukskrivna, deltids- och visstidsanställda 
lönesättas på samma sätt som 
heltidsarbetande. 

Arbetstidsavtal för KFS VA och Energi

I december blev ett första centralt avtal om 
arbetstid, som följer EU:s minimikrav, 
klart. Det gäller för energi- och VA-
branscherna inom KFS.   

I diskussionerna om nya 
arbetstidslagen, har en viktig fråga varit 
hur en arbetstagare ska kompenseras om 
dygns- eller veckovilan avbryts genom 
beredskapstjänstgöring. SKTFs ingång har 
varit att man ska kompenseras med en ny 
viloperiod i omedelbar anslutning till 
avbrottet i dygnsvilan. Ledigheten ska 
bekostas av arbetsgivaren om den infaller 
under en period som man egentligen 
skulle varit i arbete. Så har inte 
arbetsgivaren tolkat lagen, och vissa menar 
att det bara är själva tjänstgöringstiden 
som ska ersättas med ledighet. Med avtalet 
löstes frågan inom två KFS-branscher.  

Arbetstidsavtalet för energi- och VA-
branscherna, innebär att en arbetstagare 
som avbryter sin dygnsvila för att arbeta i 
minst tre timmar, får en sammanhäng-
ande vila på minst åtta timmar direkt efter 
arbetsinsatsen. Om denna vila infaller på 
ordinarie arbetstid, ska inget löneavdrag 
ske för tiden arbetstagaren är ledig.
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Agendor satte fokus på  
SKTFs yrkesgrupper
SKTFs satsning på att bli bättre på yrkes- 
och branschfrågor tog ett steg framåt 
under 2006. Under året blev tre agendor 
klara, som kartlägger olika yrken och 
branscher och tar sikte på vad SKTF kan 
förbättra för målgrupperna. De fokuserar 
på tre olika områden – Svenska kyrkan, 
socialsekreterare/kuratorer samt miljö- 
och hälsoskyddschefer.   

Det är projektet Yrke och bransch på 
SKTFs resurscenter som under 2006 
arbetat intensivt med agendorna. Stefan 
Sikström är en av processledarna i 
projektet, och han hade i uppdrag att ta 
fram en agenda för Svenska kyrkan med 
särskild inriktning på diakoner, präster 
och chefer.  

– Med agendorna vill SKTF samla all 
kunskap vi har om de specifika 
målgrupperna, och utifrån det bestämma 
vilka insatser vi ska göra, säger Stefan 
Sikström. 

Agendaarbetet har koncentrerat sig 
mycket på att kartlägga målgrupperna ur 
olika perspektiv. 

– Jag har inventerat den kunskap vi har 
om Svenska kyrkan i SKTF – läst 
undersökningar, pratat med 
förtroendevalda i stiftsavdelningarna och 
satt mig in i organisationen, säger Stefan 
Sikström. 

Agendorna är tänkta att vara ett stöd för 
alla i SKTF som vänder sig till de olika 
målgrupperna.  

– I agendan kan man läsa vad SKTF står 
för och vad vi vill förbättra för en specifik 
yrkesgrupp eller bransch, säger Stefan 
Sikström.   

Målgrupperna för de tre agendorna 
valdes ut av förbundsstyrelsen under 2005. 

SKTF största facket inom frikyrkan
SKTFs förbundsmöte fattade i september 
det slutgiltiga beslutet om att gå samman 
med fackföreningarna i Svenska 
Missionskyrkan och Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen, EFS. Avdelningen 
SKTF Ekumeniska blev från januari 2007 
den största fackliga organisationen inom 

frikyrkan.  
– Det känns jätteroligt, sade Thomas 

Dahl, ombudsman i 
Personalorganisationen inom Svenska 
Missionskyrkan, som från och med 2007 
är en del av SKTF.   

Avtalet innebär att de båda 
organisationerna PO (Personalorgani-
sationen inom Svenska Missionskyrkan) 
och MAF (Medarbetarförbundet inom 
EFS) upphörde som fristående 
fackföreningar. Istället ska sektioner inom 
SKTF Ekumeniska att arbeta med de 
enskilda samfundens frågor.  

Ett av syftena med samgåendet är att 
anställda inom de frikyrkliga samfunden 
ska kunna omfattas och få del av den 
fackliga verksamheten. För många av 
samfunden är facklig verksamhet något 
relativt nytt. Gränsen mellan ideellt 
engagemang och arbete är ibland flytande. 
Ofta saknas ett tydligt partsförhållande 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Genom samgåendet finns det möjlighet att 
hantera anställningsvillkoren i de 
frikyrkliga samfunden på ett samlat sätt.  

Fusionen innebär en stor möjlighet att 
rekrytera nya medlemmar. 

– Vid fusionen vid årsskiftet innebär det 
över 1000 nya medlemmar på en gång för 
SKTF, säger Thomas Dahl. Och vi har 
redan börjat arbetet med rekrytering inom 
de samfund där det inte är lika vanligt med 
fackligt medlemskap, till exempel 
Pingstkyrkan. Vi har visat vilka vi är, och vi 
har redan fått ett inflöde av nya 
medlemmar. 

Startades yrkesnätverk  
för diakoner
SKTF tog under 2006 initiativ till ett 
nätverk för diakoner i Svenska kyrkan. I en 
dialog med diakonmedlemmar i SKTF har 
det kommit fram att många diakoner 
saknar någon form av forum där de kan 
mötas och prata om sina frågor. SKTF ville 
därför tillmötesgå det önskemålet. Tanken 
är att starta aktiva regionala diakonnätverk, 
och ta fram en plattform som nätverken 
kan arbeta utifrån. 

Yrke och bransch

Nytt uppdrag: Chefsföreträdare
SKTF ska bli ett ännu bättre fackförbund 
för chefer. En del av satsningen är att SKTF 
tagit fram en särskild utbildning för de 
förtroendevalda som ska företräda 
chefsmedlemmarna. Den första 
utbildningen startade i maj 2006.   

Chefsföreträdare är ett nytt uppdrag i 
SKTF sedan våren 2006. 
Chefsföreträdaren företräder enbart 
chefer, och får stöd i uppdraget från 
regionens personliga ombudsman för 
chefer.   

Siv Adolfsson är chefsföreträdare i 
Karlskronaavdelningen och deltog i den 
första utbildningsomgången.  

– Det är ett spännande uppdrag att vara 
chefsföreträdare, säger hon. 
Chefsmedlemmarna i avdelningen kan 
vända sig till mig, och jag bedömer om jag 
kan stödja dem eller om de ska vända sig 
till sin personliga ombudsman. Ofta har de 
frågor om sin lön, och det är frågor som 
jag är van vid, eftersom jag varit 
förtroendevald sedan flera år. 

I uppdraget ligger givetvis 
företrädarskapet och att vara en 
kontaktperson mellan avdelningen och 
chefsmedlemmarna, men också 
rekrytering av chefer.  

– Det är inte svårt att rekrytera – i alla 
fall inte de nyanställda, säger Siv. Vi har så 
mycket att erbjuda. 

SKTF uppmärksammade 
regeringen på bistånds-
bedömarnas situation
Biståndsbedömarna har en central 
funktion i mötet mellan äldre, anhöriga 
och personal inom äldreomsorgen. SKTF 
kom under året med synpunkter på en 
proposition om äldreomsorgen där 
biståndsbedömarnas centrala roll har 
kommit lite i skymundan.  

I propositionen ”Nationell 
utvecklingsplan för vård och omsorg” som 
tar upp olika utvecklingsområden inom 
äldreomsorgen nämns bland annat 
personalutveckling och 
kompetensförsörjning.  

– Vi välkomnar regeringens bedömning 
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som säger att flera hundra tandsköterskor 
har fått neurologiska skador från 
exponeringen av kvicksilver, till att det är i 
mycket liten grad som tandsköterskorna är 
drabbade och att symtomen går bort när 
man inte är exponerad, säger Eva 
Nordmark.

SKTF efterlyste mer fakta och skrev ett 
brev till dåvarande ministrarna Hans 
Karlsson, Berit Andnor och Morgan 
Johansson och krävde en oberoende 
utredning av den långvariga 
lågdosexponeringen av kvicksilver.

Legitimation för audionomer 
Riksdagen fattade i februari ett beslut om 
att ge audionomer yrkeslegitimation. 
SKTF har i tio års tid kämpat för att 
audionom ska bli ett legitimationsyrke. 
Främsta skälet är att audionomyrket 
förändrats på en rad områden och ställer 
högre krav på audionomerna. Bland annat 
har bredden i yrkesrollen utvecklats till att 
omfatta ett spektrum av diagnostik och 
behandlingsinsatser. Yrkets självständighet 
har också ökat så att audionomerna arbetar 
direkt med patienterna med ansvar för 
diagnostik och behandling.   

– Vi vill fira den seger som beslutet 
innebär för våra medlemmar, sade Eva 
Nordmark. Vi bjuder därför på 
legitimationsavgiften för alla våra 
medlemmar i år!  

– Äntligen! Det här har diskuterats så 
länge så det är verkligen roligt. Att 
dessutom SKTF bjuder på avgiften är ju en 
väldigt trevlig överraskning, sade Eva 
Kindlundh, audionom och medlem i 
SKTF.

Följetong i Vetlanda om 
socialsekreterares titlar
I Vetlandas lokalpress har titeln på fyra 
SKTF-medlemmar varit en följetong under 
året. SSR menade att dessa personer, som 
jobbat mellan 18 och 30 år inom 
kommunen inte kan utföra sitt arbete på 
rätt sätt. 

 – Jag har jobbat 18 år i kommunen och 
ingen har ifrågasatt min kompetens under 
den här tiden, säger Inga Krantz, som 

kring nödvändigheten att kommunerna 
systematiskt bör satsa på ledarskap, 
utbildning, arbetsmiljö och bättre 
arbetsvillkor, men vi saknar beskrivningar 
kring biståndsbedömarna, sade Yvonne 
Ahlström, ombudsman på SKTF.  

SKTF har länge påtalat behovet av en 
nationell likvärdighet i biståndsbedöm-
ningen. Idag finns det stora olikheter kring 
biståndsbedömningen i kommunerna. 

– De olikheter som finns i kommunerna 
talar för att yrkeskategorin måste 
uppmärksammas. Vi vet att i många 
kommuner har biståndsbedömarna en 
hög arbetsbelastning och arbetet präglas av 
motstridiga krav mellan de individuella 
behoven och, de ekonomiska riktlinjerna 
och den ekonomiska situationen, sade 
Yvonne Ahlström.  

Denna situation har SKTF 
uppmärksammat regeringen på i ett svar 
på propositionen. 

– Från SKTFs sida har vi väckt frågan 
om biståndsbedömarnas arbetssituation 
och vi tycker att det är nödvändigt att 
arbeta fram jämförelsetal kring vad som är 
en rimlig arbetsbelastning, sade Yvonne.

Äntligen en nationell utbildning 
för tandsköterskor 
I flera år har SKTF arbetat för en 
högskoleutbildning för tandsköterskor. 
SKTF har tillsammans med STF (Sveriges 
tandsköterskeförbund) och HTF drivit 
kravet att utbildningen ska svara mot 
arbetsmarknadens framtida behov.  

Den 24 januari 2006 kom beskedet att 
myndigheten för kvalificerad 
yrkesutbildning ska, på regeringens 
uppdrag, ta fram förslag för att den 
tandsköterskeutbildning som anordnas 
inom KY ska bli likvärdig oberoende av 
vem som anordnar utbildningen.  

– Jag är verkligen glad att regeringen 
har hörsammat våra varningar kring 
förhållandena för 
tandsköterskeutbildningen. Jag är 
dessutom säker på att en nationell 
utbildning stärker självkänslan hos dem 
som redan arbetar som tandsköterska, 
säger Eva Nordmark.  

– Sedan år 2000 har det inte funnits en 
enhetlig utbildning till tandsköterska. 
SKTF har under dessa år kontinuerligt 
påtalat behovet av likvärdiga 
grundkunskaper för landets 
tandsköterskor – äntligen går utvecklingen 
åt rätt håll.

Kvicksilver i tandvården  
oroade många
I mars deltog Eva Nordmark i tv-
programmet Uppdrag gransknings 
reportage om kvicksilvret i tandvården. 
Hennes budskap var tydligt: det behövs 

mer fakta om effekterna på de 
tandsköterskor som på 1960- och 70-talen, 
dag efter dag och utan skyddsutrustning, 
knådade kvicksilvret i handflatan eller 
hanterade kopparamalgam över öppen 
låga. 

Efter programmet hade SKTF Direkt 
förlängt öppettiderna och 80 samtal kom 
in under en och en halvtimme. Många av 
de som ringde hade liknande besvär som 
personerna i programmet. Det var allt 
ifrån trötthet, magbesvär och huvudvärk 
till missfall och barn med missbildningar. 
Flera som ringde hade fått diagnosen 
fibromyalgi. De som inte anmält besvären 
som arbetsskada uppmanades att göra det. 
Fram tills den 3 april har 171 samtal 
kommit in till SKTF Direkt med 
anknytning till frågan.

– Idag vet vi att det finns risker med en 
långvarig exponering av kvicksilver, men vi 
vet inte riktigt var gränsvärdena går och 
hur farligt det är. Om detta är inte 
forskarna överens. Det finns uppgifter 
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jobbar i Vetlanda kommun.  
Bakgrunden är den att fyra SKTF-

medlemmar har jobbat som 
socialassistenter under en lång tid i 
Vetlanda kommun. Med tiden har de fått 
mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. 
För fem år sedan fanns det två vakanta 
socialsekreterartjänster och arbetsgivaren 
bedömde att dessa fyra socialassister 
kunde bemanna tjänsterna på halvtid. De 
fyra personerna utförde sina jobb i flera år. 
Men vid en arbetsvärdering visade det sig 
att kvinnorna hamnade konstigt på grund 
av felaktig titel. De har inte en 
socialsekreterartitel men utför 
socialsekreteraruppgifter. De påpekade 
detta för arbetsgivaren som bestämde sig 
för att göra något åt titelfrågan.  

I samverkansgruppen krävde dock SSR 
förhandling kring frågan. SSR gjorde 
också en anmälan till länsstyrelsen.  

– Vi valde att ligga lågt, det var 
arbetsgivaren som hade tagit upp frågan. 
Men SSR gick ut i lokal media och menade 
att man äventyrade kvalitén inom 
socialtjänsten. Det var kränkande, säger 
Inga Krantz.  

När sedan Länsstyrelsen kom med ett 
beslut om att arbetsgivaren bör medverka 
till att de fyra får en akademisk examen 
gick SSR ut och sa att det var en stor seger 
och att kvalitén var säkrad inom 
socialtjänsten. Men Inga Krantz menar att 
det här var lika mycket en seger för 
arbetsgivaren. Vetlanda kommun väljer att 
byta titel på de fyra till socialsekreterare. 

SKTF föreslår en ny  
lag för socialtjänsten
SKTF vill införa en ny lag, Lex Realia, som 
ska ge socialarbetare ett tydligare och 
kraftfullare stöd i sitt yrkesutövande. 
Förslaget mottogs positivt från flera håll.  

Den svenska socialtjänsten har under de 
senaste åren mött hård kritik i medierna. 
Kritiken har inte sällan riktats mot de 
anställda inom socialtjänsten. Kritiken har 
många gånger grundats på antaganden om 
bristande kunskaper hos de anställda inom 
Socialtjänsten. 

– Att en debatt förs om socialtjänsten är 

jättebra, men den leder ingenstans om 
man tror att problemet bygger på någon 
allmän brist på kunskap. För så är det inte, 
säger Yvonne Ahlström, ombudsman på 
SKTF. 

Hon menar istället att svaret på 
problemet måste sökas inom det 
övergripande system som socialtjänsten 
verkar.  

– Då ser man att många händelser som 
uppmärksammats i själva verket beror på 
att den ansvarige socialarbetaren inte fått 
gehör i socialnämnden för sitt förslag till 
insatser, ett förslag baserat på kunskap, 
beprövad metodik och diskussioner med 
kollegor och chefer.  

Socialtjänstens arbete bygger till stor del 
på socialtjänstlagen och dess nationella 
mål men även på lokala politiska beslut 
och prioriteringar. Och ibland, till exempel 
när lokalpolitiker i en socialnämnd 
beslutar annorlunda än vad en 
socialarbetare föreslagit, uppstår 
kollisioner där i mellan.    

– Därför föreslår vi Lex Realia, en ny lag 
för socialtjänsten, säger Yvonne Ahlström. 
En sådan lag skulle innebära en skyldighet 
för socialarbetare att, oavsett lokal politisk 
majoritet och ekonomiska förutsättningar, 
uttrycka sin professionella bedömning 
kring varje ärende som det ska fattas 
beslut i.   

Med en sådan lag skulle 
socialarbetarens professionella bedömning 
kring varje beslut som rör en enskild 
medborgare tydligt kunna utläsas. SKTF 
anser även att socialarbetare ska bli 

skyldiga att anmäla ett ärende till 
granskning om den politiskt tillsatta 
nämnden inte tar ett beslut som tar hänsyn 
till socialarbetarens bedömning.  

Ingrid Burman (v), ordförande för 
riksdagens socialutskott, tyckte att SKTFs 
förslag var mycket intressant. 

– Det gäller bara att hitta en balans 
mellan den lokala demokratin och 
socialtjänstlagen. Förslaget är intressant 
och jag tycker att, till exempel, en statlig 
utredning borde tillsättas för att titta vidare 
på den här frågan.

Chefen i fokus  
– SKTFs nya chefstidning
I januari kom det allra första numret av 
tidningen ”Chefen i fokus” hem till SKTFs 
chefsmedlemmar.   

Alla som är registrerade som chefer i 
SKTFs medlemsregister får automatiskt 
tidningen Chefen i fokus. Den kommer ut 
med sex nummer per år. 

– Jag får känslan av att man vet vad man 
skriver om i Chefen i fokus, och jag gillar 
att man inte duckar för tuffa 
problemställningar och djupdykningar i 
aktuella ämnen, säger Alf Rasmussen, en 
av de chefsmedlemmar som får tidningen.  

– Det känns också skönt att få 
problemställningar som man funderat 
kring själv bekräftade och samtidigt få råd 
om hur man kan tackla dessa, säger Alf. 
Som chef för en ”hård” förvaltning känns 
det som att man fått en tydligare 
tillhörighet i förbundet nu när Chefen i 
fokus gjort entré.

 



Verksamhetsberättelse2�

SKTF är inte principiellt emot att 
drogtester används i vissa fall, så länge de 
aldrig ersätter det förebyggande arbetet 
och genomförs på ett kvalitetssäkrat sätt. 
Där de används måste de vara tydligt 
motiverade utifrån ett säkerhetsskäl.  

I de nya riktlinjerna står det att SKTF 
bör vara mycket restriktiva till att medverka 
till att drogtester införs på en arbetsplats. 
Riktlinjerna innehåller också en checklista 
över vad som är viktigt att tänka på om 
man ändå bestämmer sig för att ha 
drogtester.

SKTF i Eslöv 
protesterade mot hälsotester
Med motivet att ohälsotalen är för höga, 
bestämde Eslövs kommun att börja göra 
hälsotester på alla timvikarier som jobbat 
en tid. SKTF protesterade mot förslaget, 
eftersom risken är att man sorterar ut 
människor som inte passar. Efter MBL-
förhandling om frågan stod arbetsgivaren 
ändå fast vid sitt förslag.  

Förslaget med hälsotester gällde 
timvikarier som jobbat i 180 dagar. Det 
motsvarar den tid som i regeringens 
förslag är gränsen för när visstidsanställda 
ska ha förtursrätt till en tjänst. 
Hälsotesterna omfattar BMI, drogtest, 
alkoholtest, konditionstest och en 
hörselundersökning. Som skäl anger 
kommunen att de inte vill anställa 
personer som är olämpliga för jobbet. Ett 
annat syfte är att ge råd om träning och 
information om vilka krav som ställs i 
jobbet.   

– Hälsotesterna för timvikarier som 
närmar sig gränsen för förtur är 
integritetskränkande. Effekten kan bli att 
arbetsgivaren kan gallra och det finns en 
risk att det sprider sig så att man vill 
hälsotesta alla anställda, säger Rosemarie 
Flycht som är ordförande i SKTFs 
avdelning i Eslöv.  

SKTF framförde sin kritik mot förslaget 
i kommunens samverkansgrupp, och 
eftersom man inte kom överens gick 
frågan vidare till MBL-förhandling. 
Förhandlingen slutade med att 
arbetsgivaren ändå stod fast vid sitt förslag. 

Friskfaktorer – ny metod 
att göra riskbedömningar
Riskbedömningar är en viktig och central 
del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
SKTF lanserade under 2006 en ny metod 
att göra riskbedömningar, en metod som 
bygger på arbetslivets friskfaktorer.   

Riskbedömningar handlar om att 
åtgärda risker för skador och ohälsa som 
finns i det vardagliga arbetet. SKTFs nya 
metod att göra riskbedömningar bygger på 
att även inkludera friskfaktorerna. 

– Det handlar om att se vad som gör det 
bra på jobbet, och främja det, säger Carola 
Löfstrand, ombudsman med ansvar för 
arbetsmiljöfrågor. Att arbeta med frisk-
faktorer i samband med riskbedömningar 
är att höja nivån ytterligare jämfört med 
den mer traditionella riskbedömningen, 
där man enbart fokuserar på att åtgärda 
riskerna.  

Metoden går ut på att titta på 
friskfaktorerna och se i vilken utsträckning 
de fungerar på arbetsplatsen. En 
friskfaktor som inte finns eller fungerar 
dåligt kan utgöra en riskfaktor, och den 
måste åtgärdas. 

– Exempel på friskfaktorer kan vara en 
regelbunden gemensam fikapaus, att det 
ges tid för reflektion och utvärdering eller 
en så självklar sak som att de tekniska 
hjälpmedlen som finns fungerar som de 
ska, säger Carola Löfstrand. Att få 
uppmärksamhet och uppmuntran av chef 
och kolleger hör till friskfrämjande faktorer 
som man bör hjälpas åt att värna om.

Ny skrift från SKTF om alkohol 
och narkotika i arbetslivet
Under året tog SKTF tillsammans med 
Alkoholkommittén och Mobilisering mot 
narkotika fram ett nytt material. ”Ett 
arbetsliv fritt från alkohol och narkotika” 
vänder sig till chefer och skyddsombud, 
och är tänkt att fungera både som 
kunskapskälla, verktygslåda och 
inspiration.   

– Alkoholkommittén och Mobilisering 
mot narkotika tyckte att SKTF var en 
intressant samarbetspartner kring ett 
sådant här material, utifrån att våra 

medlemmar ofta möter missbruket i sin 
yrkesutövning, men också för att vi 
organiserar chefer, säger Carola Löfstrand 
på SKTF. 

– SKTFs erfarenheter och de två 
organisationernas forskning har gett 
väldigt bra resultat. Skriften tar upp 
missbruks- och riskbruksfrågorna på ett 
lättillgängligt sätt, fortsätter hon.  

Ofta talar man om alkohol endast i 
termer av missbruk. Med den nya skriften 
vill SKTF vidga diskussionen till att även 
omfatta det stora riskbruket av alkohol, 
som i lika hög utsträckning som 
missbruket påverkar arbetslivet. Riskbruk 
handlar om den alkoholkonsumtion som 
riskerar att i förlängningen leda till 
missbruk och medicinska skador. Men 
riskbruket har också i sig visat sig påverka 
organisationer, företag och samhället i 
stort, till exempel i form av förlorad 
produktion och sjukskrivningar.  

Nya riktlinjer om 
droger och drogtester
Svenska folket använder mer alkohol och 
narkotika nu än vi gjort på mycket länge. 
Ibland föreslås drogtester för att komma 
tillrätta med missbruket i arbetslivet. Det 
är inte alls en självklar lösning enligt 
SKTF. Under året tog SKTF fram nya 
riktlinjer om droger i arbetslivet och om 
drogtester.  

De riktlinjer som SKTF tagit fram och 
som förbundsstyrelsen godkände i 
februari, är gjorda som ett stöd till 
avdelningar och klubbar att påverka de 
lokala arbetsgivarna att arbeta medvetet 
och förebyggande mot alkohol och 
narkotika.   

De senaste årens utveckling på 
arbetsplatserna visar att det förebyggande 
arbetet alltmer prioriteras bort till förmån 
för drogtester och utköp av personer som 
missbrukar istället för att erbjuda 
rehabilitering.  

– Det är inte en bra utveckling, säger 
Carola Löfstrand. Vi får aldrig ha en 
övertro på att drogtester skulle minska 
alkohol- och narkotikaanvändningen i 
arbetslivet.   

Arbetsmiljö
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– Vi har satt ner foten och sagt vad vi 
tycker om detta, men tyvärr har det inte 
gått, säger Rosemarie Flycht. Jag är rädd 
att det här leder till att alla individer inte får 
plats i arbetslivet. Vad händer med den 
som inte klarar kraven? Risken är stor att 
få en stämpel på sig som gör att man har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden, 
enbart för att man var i en viss fas i livet. 

Konferens gick på djupet med 
Svenska kyrkans arbetsmiljö
I augusti deltog SKTF på en nationell 
konferens. Närmare 200 deltagare 
samlades för att diskutera och hitta 
lösningar på de uppenbara problem som 
Svenska kyrkan har att få igång ett bra 
systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Som grund för konferensen fanns en 
rapport från Örebro universitet, som visar 
på ett faktum som SKTF länge 
uppmärksammat – att Svenska kyrkans 
församlingar av olika anledningar inte 
klarar av att ta sitt arbetsmiljöansvar. 
Rapportens resultat bekräftades också av 
deltagarna på konferensen – att 
arbetsmiljöproblemen nästan alltid 
handlar om otydlig ledningsstruktur och 
otydlighet om vem som egentligen är 
arbetsgivare och har yttersta ansvaret för 
arbetsmiljön.  

Från SKTF deltog både förtroendevalda 
och ombudsmän. Tommy Larsson är 
regionalt skyddsombud i Göteborgs 
stiftsavdelning, och han tyckte att det som 
diskuterades på konferensen bekräftade 
det han märker dagligen i sitt arbete som 
skyddsombud. 

– Tyvärr verkar det vara likadant i alla 
stift, säger han. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar inte i Svenska 
kyrkan.   

Tommy tror inte att bristerna beror på 
illvilja från arbetsgivarens sida, snarare om 
okunskap.  

– Vi i facket måste vara beredda att 
hjälpa arbetsgivaren med 
arbetsmiljöfrågorna, och få igång en 
dialog, säger han. Det hjälper inte att bli 
arg och slå näven i bordet, som man 
kanske skulle göra hos andra arbetsgivare.   

– Det framkom en del riktigt bra förslag 
på konferensen, som kan vara ett steg på 
vägen mot bättre arbetsmiljö. Ett exempel 
var att det ifrågasattes att det nödvändigtvis 
alltid ska vara kyrkoherden som är chef. 

 

SKTF gav ut boken Fri och villig
Ideella arbetsinsatser har blivit allt 
vanligare inslag i välfärden. Allt fler vill 
själva ta ett frivilligt – och personligt – 
ansvar för välfärdens utveckling. Samtidigt 
får kommuner och landsting det allt 
svårare ekonomiskt. 

Tillsammans med Arena-gruppens 
förlag Premiss producerade SKTF en bok: 
Fri	och	villig	–	om	ideellt	arbete	i	
välfärdslandet, i syfte att få igång en bred 
diskussion om välfärden och de allt 
vanligare ideella arbetsinsatserna. En 
diskussion där olika ingångar och 
perspektiv kring frivilligarbetet lyfts fram i 
rampljuset. Boken författades av 
journalisten Hans Nordén.

I samband med lanseringen anordna-
des ett lunchseminarium där Eva Nord-
mark tog en diskussion med bland andra 
Mona Sahlin och nytillträdda socialborgar-   
rådet i Stockholm stad Ulf Kristersson. 
Boken skickades även ut som SKTFs 
officiella julklapp till riksdagens ledamöter 
och landets samtliga socialchefer. 

Plusjobben kom och gick
I januari 2006 inrättandes de så kallade 
plusjobben. Plusjobben riktade sig till dem 
som varit arbetslösa eller deltagit i arbets-
marknadspolitiskt program i minst två år. 
Plusjobb kunde inrättas i kommun, 
landsting, kommunalförbund eller hos 
entreprenörer som anlitades av den 
offentliga sektorn.

– SKTF är i grunden positiva till 
plusjobb, säger Margaretha Jonsson, 
ombudsman på resurscentret. Men det är 
viktigt att man har fackligt inflytande över 
placeringar, arbetstider och formerna 
runtomkring anställningen.

Efter valet 2006 beslutade den borger-
liga regeringen att avsluta en stor del av de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram-
men så som friår, utbildningsvikariat, 
akademikerjobb, datortek, interpraktik-
stipendier, ej upphandlad arbetsmarknads-
utbildning inom det reguljära utbildnings-
systemet, bidrag till feriearbeten för 
gymnasieungdomar samt plusjobben.

 

Arbetsmarknad/
sysselsättning
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även en helt ny rekryteringsenhet som 
kom igång under hösten 2006. Vi hittade 
även bra former för vårt arbete med Tria 
och övergången från student- till yrkesliv 
med våra yrkesföreläsningar. Även arbetet 
med den så kallade platsbankslistan där vi 
identifierar nyanställda på olika 
arbetsplatser och kontaktar dem gav 
resultat.

Så ni lyckades rekrytera de extra 200 

medlemmarna per månad?

– Ja vi räknade med att nå det målet i och 
med att rekryteringsenheten startade. Men 
just som vi kunde konstatera att det såg bra 
ut så kom a-kassefrågan och effekterna av 
den, och vi tappade åter en hel del 
medlemmar.

Hur har arbetet med ”listan” fungerat?

– Under året har arbetet gått framåt, men 
vi får fortfarande för få namn 
inrapporterade. Vi får bara in uppgifter 
om ungefär 40 procent av alla tillsatta 
tjänster inom vårt organisationsområde. 
Det är för lite.

Finns det några grupper som vi har ”lätt” 

att organisera?

– Två tydliga exempel är socionomer och 
kyrkans anställda. Vi har sett en tydlig 
ökning av medlemsantalet inom båda 
dessa grupper. Vi kan konstatera att våra 

Under 2006 organiserade SKTF 9 555 nya 

ledlemmar. Det betyder att mer än 26 nya 

personer per dag valde att bli medlemmar i 

SKTF. Inte illa. Men utflödet av medlemmar 

var högre. 32 medlemmar per dag lämnade 

förbundet under samma period.

Av dessa var det endast 11 medlemmar per 
dag som förbundet kunde påverka. De 
övriga, 21 stycken per dag, gick i pension 
eller bytte organisationsområde. Om SKTF 
hade organiserat ytterligare 6 medlemmar 
per dag hade förbundets medlemsstatistik 
gått plus minus noll. 

Bengt Lindman, SKTFs informations-
chef, anser att den uppgiften är fullt 
möjlig.

– Det är absolut inte omöjligt att vända 
utvecklingen. Vi har verktygen för att 
effektivt kunna arbeta med organisering 
och rekrytering. Det finns även 
avdelningar som klarar rekryteringsmålen 
lysande och nu ska vi se om vi kan dra 
lärdom av deras arbete. Sedan tror jag att 
om vi fortsätter arbeta med 
platsbankslistan, övergångsarbetet, 
agendorna och vårt övriga 
målgruppsinriktade arbete kommer vi att 
vända utvecklingen.

SKTF har under flera år haft en negativ 

medlemsutveckling. Hur gick 

tankegångarna kring det här när ni gick in i 

2006?

– Vi kände väl till läget. Vi visste på ett 
ungefär hur många som skulle lämna 
förbundet, vi visste att många medlemmar 
skulle gå i pension och därav lämna 
förbundet. Vi visste också att vi behövde 
arbeta mer aktivt med organisering och 
rekrytera 200 extra medlemmar per 
månad för att gå plus.

Och hur gick det?

– Pensionärsavgångarna visade sig tyvärr 
bli större än vi räknat med. Men vi startade 

Organisering/
rekrytering

riktade insatser mot de här två grupperna 
har gett resultat.

Vilket är det svåraste hindret för 

rekrytering?

– Vi har som sagt alla redskap vi behöver 
men tyvärr drar inte hela organisationen åt 
samma håll. Vi skulle kunna göra så 
mycket mer om alla var med på den här 
resan. Ett fel som vi gör är att vi alltför 
sällan tar kontakt med de som är nya på 
jobbet. Då tappar vi dem redan där. På 
deras första arbetsdag, för om inte vi pratar 
med dem så kommer definitivt våra 
konkurrenter att göra det.

Vilka är utmaningarna för 2007?

– Vi måste jobba vidare med de medel vi 
har. Men vi måste också höja motivationen 
bland våra förtroendevalda och 
medlemmar. Det är livsnödvändigt, för 
med varje medlem som vi tappar blir SKTF 
svagare. Med varje ny medlem som våra 
konkurrenter rekryterar blir de starkare. 
Det är en fråga om överlevnad.

Klarar vi av den matchen?

– Det tror jag. Vi har unika verktyg som en 
rekryteringsenhet, platsbankslistan, 
agendorna och Tria. Verktyg som ingen av 
våra konkurrenter har. Under 2007 
kommer dessutom vår lokala organisation 
att mobiliseras och det finns ett ökat 
medvetande kring rekryteringsfrågorna. 
Det är bra!

 

Positiv start för SKTFs 
rekryteringsenhet
SKTFs nya rekryteringsenhet kom på plats 
under hösten 2006. Och hittills går det bra 
för de sex kommunikatörerna som är 
projektanställda för uppdraget. Från slutet 
av oktober till årsskiftet rekryterades 201 
stycken nya medlemmar till SKTF.

Våren 2006 beslutade 
förbundsstyrelsen om ett nytt 
rekryteringsprojekt för SKTF – en ny enhet 
som skulle arbeta aktivt med 
telefonrekrytering. Sedan några år tillbaka 
arbetar SKTF mer målmedvetet med 
rekrytering än tidigare. Insatserna har gett 

2006: Minus 2 216 medlemmar
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goda resultat, men fortfarande är det fler 
som lämnar SKTF än som blir nya 
medlemmar. 2006 gjorde förbundet ett 
negativt medlemsresultat på minus 2 216 
medlemmar. Det är bakgrunden till det 
rekryteringsprojekt som nu kommit igång. 
Projektet, som ska pågå till den 30 juni 
2008, har som mål att öka inflödet av nya 
medlemmar med i snitt 200 medlemmar i 
månaden.

Lena Hörnmo och Malin Lindström är 
två av de sex kommunikatörer som är 
anställda under projekttiden. Hittills har 
de ringt till personer som på olika sätt varit 
i kontakt med SKTF. 

– Vi har bland annat ringt till 
biståndshandläggare som deltagit i SKTFs 
tävling på en mässa, till personer som varit 
i kontakt med SKTF Direkt och till 
personer som varit med i Tria under sin 
studietid. En väldigt tacksam grupp att 
ringa är också de som anmält på webben 
att de vill bli medlemmar, men som bara 
glömt att skriva under blanketten och 
skicka in den, berättar de.

Erfarenheterna från den första 
månadens rekryteringssamtal är nästan 
bara positiva.

– Hittills har jag bara blivit otrevligt 
bemött av en enda person, säger Malin. 
Och i och med att de flesta vi ringer varit i 
kontakt med SKTF förut, är det ingen som 

är förvånad att vi tar kontakt. Jag tror att få 
betraktar våra samtal som vanlig 
telemarketing – vi har en mer seriös grund 
att stå på. 

– Samtalen till före detta 
Triamedlemmar är de som är allra mest 
positiva, berättar Lena. Rekryteringen går 
bra, dels för att de oftast inte redan är med 
i ett fack, och dels för att vi har ett så bra 
erbjudande om sex månaders rabatterat 
medlemskap. 

Men största kicken verkar dock vara att 
rekrytera någon som man måste använda 
sin argumentation för att övertyga, eller 
någon som inte skulle komma på tanken 
att gå med i SKTF om de inte fått frågan.

– Min bästa rekrytering hittills var en 
man som hade varit medlem i SSR länge, 
men som valde att byta till SKTF efter att vi 
pratat, säger Malin. Han hade deltagit i en 
tävling på en mässa SKTF deltagit i, och 
det var därigenom vi fått hans 
kontaktuppgifter.

Lena berättar om ett samtal som hon 
hade med en kvinna, som tyckte det var så 
fantastiskt att man kan ringa till SKTF 
även på kvällen.

– Hon oroade sig för vad arbetsgivaren 
skulle tycka om hon ringde till facket från 
jobbet. Därför var SKTF Direkt ett väldigt 
bra argument för henne att gå med i SKTF. 

– Men även de samtal som inte slutar 

med att de blir medlemmar i SKTF brukar 
också vara bra, säger Lena. Vi brukar 
berätta att de kan ringa till SKTF Direkt 
även om de inte är medlemmar, och 
förhoppningsvis ger det en positiv känsla, 
som ger ringar på vattnet.

Tria och övergången till SKTF
Tria, studerandesamarbetet mellan SKTF, 
HTF och ST, fortsätter att ge nya 
medlemmar till förbundet. Efter 
lanseringen 2005 har Tria nu etablerat sig 
som en allt viktigare och självklar aktör på 
studentarenan.

Förra året rekryterade Tria 4 500 nya 
medlemmar och den sista december 2006 
var det totala medlemsantalet 17 338 
stycken.

Verksamheten har bedrivits lokalt på 
högskolor och universitet med drygt 225 
stycken aktiviteter under året. Tria har 
även granskat 538 CVn och 2 100 
nyexaminerade Tria-medlemmar valde att 
gå med i något av de tre förbunden. Av 
dessa övergångsmedlemmar rekryterar 
SKTF fler än hälften. 

Trias rekryterande aktiviteter har varit 
många. Under året har Tria bland annat 
genomfört:
•  En rekryteringsturné tillsammans med 

eventbyrån Knut. 20 orter besöktes och 
närmare 500 medlemmar kunde 
rekryteras.

•  Kampanj med biobiljetter där över 
80 000 studenter fick ett erbjudande 
om att bli medlem i Tria och få en 
biobiljett i välkomstpresent. Utskicket 
genererade dock endast 153 nya 
medlemmar.

•  En soppturné genomfördes under 
september och oktober där Tria, än en 
gång, tillsammans med eventbyrån 
Knut gav sig ut på vägarna. Totalt 
besökte Trias gröna soppvagn 19 orter. 
Resultatet blev 266 nya medlemmar.

•  SKTF har tidigare, med viss framgång, 
rekryterat studerandemedlemmar med 
hjälp av telemarketing. Trias gjorde 
under 2006 ett mindre lyckat försök att 
rekrytera på ett liknande sätt.



Dessutom har Tria arbetat intensivt med 
kommunikation och marknadsföring för 
att etablera varumärket. Bland annat 
genom:
•  Annonser i media och reklamfilm på SF 

Bio.
•  Gett ut tre nummer av Tidningen Tria.
•  Skickat ut medlemsmejl och startar en 

namninsamling mot regeringens a-
kasseförslag.

•  Skickat ut 17 300 julkort med en 
uppmaning att besöka tria.se.

•  Utvecklat tria.se med bland annat en 
förbättrad lönestatistikfunktion, ny 
design och en sökmotoroptimering.

•  Genomfört 
antidiskrimineringskampanjen 
”Annorlunda” med rapport, 
debattartiklar, en lönesimulator på tria.
se, föreläsningsturné med mera.

•  Drivit en kampanj för studerande-
villkorets bevarande i form av en 
namninsamling som senare lämnades 
till arbetsmarknadsministern.

En bättre inkomstförsäkring  
för ännu fler
För att möta de försämrade a-kasse-
reglerna omförhandlades villkoren i 
inkomstförsäkringen under hösten 2006.

SKTF vill att alla medlemmar ska ha 
fortsatt möjlighet att få 80 procent av sin 
lön vid ofrivillig arbetslöshet, även när a-
kassevillkoren försämras. Därför 
omförhandlades villkoren för SKTFs 
inkomstförsäkring så att medlemmar som 
har en a-kassegrundande lön på minst 
18700 kommer att omfattas av 
inkomstförsäkringen från 1 januari 2007. 
Dessutom förlängdes ersättningstiden 
från 120 dagar till 200 dagar.

För tilläggsförsäkringen sänktes 
kvalifikationstiden från 18 till 12 månader, 
och antalet ersättningsdagar är ytterligare 
100. Den som både har grund- och 
tilläggsförsäkringen kan få ersättning i 
upp till 300 dagar. »Ingen annan erbjuder 
ett så bra skydd«, säger Margaretha 
Jonsson, ombudsman på SKTFs 
resurscenter med ansvar för försäkringar.
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blocken såg olika vägar till ett jämställt 
samhälle. De borgerliga partierna 
presenterade lösningar på det mer 
individuella planet, större valfrihet för 
individen och alternativa ägandeformer i 
landstinget som ett sätt att få mer 
jämställda löner. 

De dåvarande regeringspartierna hade 
dock en annan syn, de tyckte främst att det 
handlade om en strukturfråga. 
Vänsterpartiets paroll 6 timmars arbetsdag 
kom upp och socialdemokraterna menade 
att man inte kan skylla på marknadskrafter 
när man diskuterar löneskillnader mellan 
män och kvinnor. 

Bra att facket lägger sig i

– Jag tycker att det var en kul debatt, det var 
bra frågeställningar som kom upp. Och 
kortleken var ju jättebra, en sådan har jag 
beställt, sa Gunnel Arkehed Dubuc.

Gunnel jobbar som ekonom på 
Universitetssjukhuset i Linköping och hon 
ansåg att det var bra att SKTF ordnade ett 
seminarium om jämställdhet på 
internationella kvinnodagen. 

– Jag tycker att det är bra att facket 
lägger sig i jämställdhetsfrågor, vi måste 
alla kämpa för ett jämställt samhälle, sa 
Gunnel.

SKTF sa ja till positiv 
särbehandling
SKTF har under flera år krävt avkodade 
ansökningshandlingar för att förbättra 

Många aktiviteter � mars
På den internationella kvinnodagen 
anordnade SKTF flera aktiviteter runt om i 
landet. På flera håll användes SKTFs 
jämställdhetskortlek, och beslutsfattare 
fick bekänna färg i sin inställning till 
jämställdhet.

I Gävle deltog tre politiker och en 
kommunchef inför en publik på 85 
personer. Moderaterna och vänsterpartiet 
hade vitt skilda åsikter om kvotering av 
kvinnor i bolagsstyrelser, som en av 
frågorna i SKTFs jämställdhetskortlek 
handlar om.

I Trelleborgs Allehanda togs en 
debattartikel in där Trelleborgs kommun 
lyftes fram som föredöme vad gäller att 
utjämna löneskillnaderna mellan 
kvinnliga och manliga chefer. Och i 
Kristianstadsbladet var en artikel införd 
om lönekartläggning.

– Det är roligt att jämställdhetsfrågorna 
uppmärksammas i och med den 8 mars, 
men det viktiga är ju naturligtvis att vi ser 
till att göra det dagligen, säger Eva 
Nordmark.

Eva Nordmark fick politikerna att lägga 

korten på bordet

I Linköping spelade Eva Nordmark SKTFs 
jämställdhetskortlek med landstings-
politikerna på internationella kvinno-
dagen. Missionshuset i Linköping var 
fullsatt när landstingsavdelningen och 
SKTF-centret bjudit in till ett lite ovanligt 
seminarium. Eva Nordmark skulle få 
politikerna att lägga korten på bordet i 
jämställdhetsfrågor med hjälp av SKTFs 
jämställdhetskortlek.

– Förlorar män på jämställdhet? Eva 
ställde frågan till det bägge blocken och 
Sven Erik Nilsson (c) hade svar på tal.

– Nej och den frågan tarvar inget mer 
svar.

Men där höll inte vänsterpartiets 
representant Marja Bergström med. Hon 
menade att till en början så kan männen 
förlora förmåner, makt och lön, medan de 
i längden vinner på ett jämställt samhälle.

Eva avverkade kort efter kort och under 
diskussionen stod det tydligt att de olika 

Jämlikhet, likabehandling, 
mångfald och jämställdhet

Eva Nordmark delar ut SKTFs 

systerskapsbok efter ett jämställdhets-

kortspel på kvinnodagen i Linköping.

 



rekryteringssituationen för personer med 
icke-svenska namn. Under 2006 var det 
dags att ta ytterligare ett steg för att 
åstadkomma förändring.

I februari överlämnade den statliga 
diskrimineringskommittén sitt 
slutbetänkande till regeringen. Kommittén 
förslag var att det skulle bli tillåtet med 
positiv särbehandling av personer med 
invandrarbakgrund i arbetslivet. SKTF såg 
förslaget som något mycket positivt.

– Inom fackföreningsrörelsen måste vi 
våga se de praktiska svårigheter som finns 
på dagens arbetsmarknad. För att bryta 
den etniska diskrimineringen behövs 
aktiva åtgärder, därför måste positiv 
särbehandling bli tillåtet, sa Eva 
Nordmark.

Kommitténs förslag innebar att positiv 
särbehandling på grund av etnisk 
tillhörighet borde vara tillåten i arbetslivet. 
Förslaget innebar att om två personer med 
likvärdiga meriter sökte ett jobb så skulle 
en arbetsgivare kunna välja den med en 
annan etnisk bakgrund än svensk före den 
svenskfödde personen. 

– Positiv särbehandling är inte den enda 
metoden men det är ett litet steg som, 
tillsammans med andra, kan utgöra en 
positiv utveckling mot ett integrerat 
arbetsliv, sa Eva Nordmark.

– Möjligheten för en arbetsgivare att 
själv välja att anställa någon från en etnisk 
minoritet, före någon med likvärdiga 
meriter och svensk bakgrund, kan inte 
utgöra något avgörande hot för situationen 
på arbetsmarknaden eller för enskilda 
individer. 

Stärkta rättigheter för 
visstidsanställda och 
föräldralediga seger för SKTF!
I juli 2006 stärktes anställningsskyddet 
för visstidsanställda och föräldralediga, 
samtidigt som anställningsskyddslagen 
(LAS) förenklades. Detta välkomnas av 
SKTF som drivit dessa frågor under 
många år.

–  SKTF har sedan en lång tid påtalat 
behovet av skydd för visstidsanställda och 
föräldralediga. Det är mycket glädjande att 

regeringen och samarbetspartierna har 
lyssnat till våra krav, säger Eva Nordmark.

SKTFs arbete med etnisk 
mångfald har gett resultat. 
Arbetet med mångfaldsfrågor och 
integration har under en längre tid varit ett 
prioriterat område i SKTFs verksamhet.  
En strävan är att öka den etniska 
mångfalden och integrationen inom 
SKTF. En rapport gjordes 2006 för att ge 
faktiska siffror om hur det ser ut. Den ska 
användas som underlag och arbetsverktyg 
för det fortsatta arbetet med etnisk 
mångfald i SKTF.

Mer än en miljon av de som bor i 
Sverige är födda utomlands och om man 
räknar med dem som har minst en 
förälder som är född utomlands, finns det 
nästan två miljoner personer boende i 
Sverige som har utländsk bakgrund. 
Utifrån samma definition har 16 procent 
av SKTFs medlemmar utländsk bakgrund. 
Andelen förtroendevalda som har utländsk 
bakgrund är lägre och uppgår till 12 
procent.

I rapporten konstaterades att:
• det finns en viss underrepresentation 

inom förtroendemannakåren, men 
• SKTF är på rätt väg att förverkliga målet 

att medlemskårens sammansättning 
avspeglar sig i förtroendemannakåren 

• alltfler av SKTFs medlemmar kommer 
ha en annan etnisk bakgrund än den 
svenska i framtiden

SKTF har låtit SCB ta fram statistiska 
underlag hur förbundets etniska 
sammansättning förändrats under 
tidsperioden 1998 – 2004. Underlaget 
visar att andelen SKTF-medlemmar som 
är födda utanför Sverige är förhållandevis 
mindre än i populationen för riket i övrigt. 
Detta kan förklaras med att det tar tid 
innan en person får ett tjänstemannajobb, 
bland annat är kraven på svensk 
språkhantering generellt högre än till 
exempel inom Fackförbundet Kommunal, 
som i jämförelse har en betydligt större 

andel medlemmar med annan etnisk 
bakgrund än svensk.

Vad gäller det aktiva deltagandet i 
beslutsprocesserna och att inneha ett 
uppdrag i SKTF kan man se att det finns 
en underrepresentation. Andelen 
medlemmar med utländsk härkomst 
återspeglas inte i gruppen av 
förtroendevalda. Som ett exempel kan 
nämnas att av samtliga medlemmar i 
SKTF 1998 uppgick andelen med utländsk 
härkomst till drygt 14 procent, medan 
motsvarande siffror för de med 
förtroendeuppdrag uppgick till knappt 11 
procent. Utvecklingen har varit progressiv 
i den meningen att fler medlemmar med 
annan etnisk bakgrund än svensk innehar 
fackliga uppdrag i dag än 1998. Skillnaden 
har krympt från 3,5 till 2,8 procentenheter.
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SKTF tog kampen  
mot a-kasseförslaget
SKTF valde att ta en aktiv roll i kampen 
mot regeringens förslag tillförsämringar 
av a-kassan. Ett förslag som skulle komma 
att slå mot alla, men mest mot arbetslösa, 
nyutexaminerade akademiker och 
deltidsarbetande kvinnor.

Redan på förbundsmötet 2005 höjde 
Eva Nordmark ett varningens tecken då 
hon i sitt inledningstal kritiserade den 
dåvarande alliansens förslag på 
försämringar av a-kassan.

Drygt ett år senare, efter en valrörelse 
som inte handlat speciellt mycket om a-
kassan, kunde den nya, borgerliga, 
regeringen på allvar börja fila på sitt förslag 
att urholka arbetslöshetsförsäkringen.

SKTF svarade med en kampanj där 
förbundet förklarade att regeringen var ute 
och övningskörde inom 
arbetsmarknadspolitiken. SKTFs 
argument var att förslaget skulle leda till en 
skakigare och osäkrare arbetsmarknad. 

Regeringens slutgiltiga förslag till 
förändringar av a-kassesystemet skulle visa 
sig innebära högre kostnader och sämre 
villkor för samtliga som arbetar och är 
anslutna till en a-kassa.

Bakgrunden till förslaget kom av 
regeringens intention att finansiera en 
sänkning av inkomstskatten med hjälp av 
bland annat höjda egenavgifter till a-
kassan.

”Regeringen fortsätter att övningsköra”, 
konstaterade SKTF.

För att motverka de negativa effekterna 
av regeringens förslag omförhandlade 
bland annat SKTF sin inkomstförsäkring 
till att bli en av marknadens absolut bästa. 

Eva Nordmark träffade personligen 
ansvariga ministrar från regeringen, skrev 
debattartiklar och såg till att förbundets 
ställningstagande var klart och stringent i 
media .

SKTF deltog i två centrala 
manifestationer i Stockholm mot a-
kasseförslaget samt hel del regionala 
manifestationer och aktiviteter runt om i 
landet. Den första stora manifestationen 
anordnades av TCO och dess 

medlemsförbund. Den andra arrangerade 
LO och SKTF deltog under parollen: 
Respekterar valet – kritiserar förslaget. 

Kommunpolitik i fokus när Eva 
mötte riksdagspolitiker
Den 22 augusti genomförde SKTF en 
politikerträff i Kristianstad med ett antal 
utvalda riksdagspolitiker från Skåne. 
Mötet, som leddes av Eva Nordmark, var 
ett led i SKTFs satsning på 
kommunpolitik. Ämnet för dagen var vad 
riksdagsmännen kan göra för att förbättra 
verksamheten i kommunerna. 

Med hjälp av resultaten i 
undersökningen ”Det viktigaste valet” ville 
SKTF lyfta fram kommunernas politiker 
och de kommunala frågorna som så ofta 
hamnar i skymundan i debatter under en 
valrörelse. Diskussionerna i Kristianstad 
var ett led i denna satsning. Mötet, som var 
det första i sitt slag, skulle klargöra vad 
riksdagsmännen avser göra för att 
förbättra verksamheten i just 
kommunerna. 

Eva Nordmark har vid ett flertal tillfällen 
fått frågan varför SKTF, som är en 
partipolitiskt obunden organisation 
engagerar sig med sådan kraft i just 
kommunpolitiken. Svaret är att SKTF-
medlemmarna har en viktig roll i den 
kommunala demokratin.

– Det råder ett intimt samband mellan 
kommunpolitikerna, tjänstemännen och 
medborgarna. Medborgarna röstar fram 
politikerna, som i sin tur tar beslut som 

sedan tjänstemännen ska genomföra. 
SKTF vill bidra till att sätta fokus på 
samspelet mellan de olika aktörerna 
genom att arbeta aktivt med viktiga frågor 
och engagera oss i diskussioner med 
politikerna, sa Eva. Vi ser det som vår 
uppgift att värna om våra medlemmars 
möjlighet att göra sina jobb på ett bra sätt. 
Våra medlemmar leder, planerar och 
administrerar välfärden. Det är viktigt att 
medlemmarna synliggörs och att man 
förstår vikten av deras arbete så att deras 
status ökar, avslutade Eva.

 

Kvaliteten i verksamheten börjar i 
det lokala
Ledarskap, sysselsättning och SKTF-
medlemmarnas betydelse för välfärden. 
Det är några av de frågor som stod på 
agendan när Eva Nordmark pratade 
välfärdsfrågor med medlemmar och 
politiker i Borås, Norrköping och 
Sundsvall. 

Besöken var en del av satsningen på 
kommunal demokrati som SKTF 
genomförde 2006. I fokus stod 
medlemmarnas betydelse för att utveckla 
välfärdstjänsterna. 

– Kvaliteten i verksamheten börjar i det 
lokala. Därför spelar ledarskapet en 
nyckelroll för att göra de politiska målen 
tydliga och garantera en hög kvalitet i 
verksamheten, var Eva Nordmarks 
budskap till enhetscheferna inom 
äldreomsorgen i Borås som kommit för att 
diskutera ledarskapsfrågor med SKTF.

Opinionsbildning

Regeringens övningskörning inom arbetsmarknadspolitiken innebär en försämrad trygghet i a-kassan. Det leder till en skakigare arbetsmarknad där det fackliga medlemskapet kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Just nu rustar vi oss för att kunna ta emot nya medlemmar. /SKTF 



I Norrköping bjöd SKTF in politiker och 
andra namnkunniga Norrköpingsbor till 
ett rundabordssamtal om kommunerna 
och välfärden. 

Som huvudgäst i programmet 
Nyhetsmorgon Mitt från Sundsvall 
diskuterade Eva ungdomars svårigheter att 
komma in på arbetsmarknaden. 

– Men det finns positiva exempel på hur 
kommuner kan möta framtidens 
utmaningar, påpekade Eva. Ett av dem är 
Access i Sundsvall som bygger på livs- och 
yrkesplanering och där ungdomarna 
erbjuds mentorer och yrkespraktik. 

– Access är ett bra exempel på att 
lösningarna ofta finns lokalt. 
Kommunerna kan göra mycket för att 
underlätta för ungdomar att ta sig ut i 
arbetslivet.

Full uppslutning med Uppsalas 
chefer och politiker
Under våren träffade Eva Nordmark 
politiker och medlemmar på olika ställen i 
Sverige. Den 2 maj hade Uppsala-
avdelningen ordnat dels en träff med 
chefer, dels ett rundabordssamtal med 

Uppsalas politiker. Med på mötet var också 
förbundsstyrelseledamöterna Ove Jansson, 
Bo-Göran Johnsson och Annica Skoglund.

I samband med träffen i Uppsala var det 
dags att släppa ”Det viktigaste valet” del 2. 
SKTFs budskap och frågeställningar fanns 
med i en debattartikel som publicerades i 
Göteborgs-Posten den 4 maj i vilken Eva 
Nordmark passar på att ställa ett antal 
frågor och göra en del uppmaningar:

På mötet i Uppsala fick Eva Nordmark 
tillfälle att ställa frågor och föra ett 
resonemang med utgångsläge från SKTFs 
undersökning och läget i Uppsala. Flera av 
politikerna tyckte det var mycket bra att 
SKTF i undersökningen konstaterar 
samma sak som de känner av när de träffar 
kommunmedborgarna; nämligen att det 
finns en positiv syn på kommunpolitiken. 
Och att den bild av politikerförakt som ofta 
tonar fram i media inte visar verkligheten. 

Stort deltagande för SKTF under 
Almedalsveckan
Under politikerveckan på Gotland deltog 
SKTF på sju evenemang, ett eget 
seminarium hölls på om kommunal 

Kommentar: 
Korta instick av Eva 
Nordmark som publiceras 
på sktf.se 

Pressmeddelande: 
Skickas via e-post till 
redaktioner för press, 
radio och tv.

Vid sidan av ett flertal 
lokala politikermöten 
och arrangemang 
kring a-kassefrågan 
har SKTF bland annat 
gjort följande:

2005 2006

11 s
eptember

”Alliansens förslag är 
en attack mot den 
fackliga rörelsen”

9 juni

24 oktober

25 oktober

Tria och SFS 
e-postar alla riks-
dagsledamöter 

SKTF bygger upp en ny avdelning på 
sktf.se med anledning av a-kasse-
förslaget. Tria och Sveriges Förenade 
           Studentkårer kritiserar i ett 
           pressmeddelande slopandet 
           av studerandevillkoret

23 oktober

6 september

19 september

24 september

7 september

”Jobboffensiven kom av sig 
innan den ens hunnit börja”

16 oktober

20 oktober

”Dags för dialog!”

TCO i landsomfattande kampanj 
mot alliansens a-kasse-förslag 

”Dyrare, sämre och 
tvingande – ett förslag 
som ingen tjänar på!” 

SKTF deltar vid en hearing om regeringens a-kasseförslag

”Sätt övningskörnings-
skylt på regeringen!”

”Vad skapar jobben – rädslan 
eller tryggheten?”

SKTFs inkomstförsäkring 
skyddar mot lägre 
a-kasseersättning

27 oktober

”Grattis till valsegern 
– men skrota förslaget 
om a-kassan”

Eva 
Nordmark 

träffar 
arbetsmark-

nadsminister 
Sven Otto 

Littorin

SKTF och TCO genomför 
manifestation i protest 
mot a-kasseförslaget

2 november

Debattartikel i Dagens industri

14 november

16 november

17 november

28 november

30 november

14 december

15 december

”Det är inte okej”

”SKTF inför 
marknadens 
bästa inkomst-
försäkring”

Tria startar en namn-
insamling på webben 
mot a-kasseförslaget

Eva Nordmark e-postar riksdagens 
ledamöter med anledning av a-kasseförslaget

18 december

19 december

20 december

SKTF deltar i LOs manifestation 
mot a-kasseförslaget. Eva Nordmark 
är en av huvudtalarna

Eva Nordmark är med
i A-ekonomi

Eva 
Nordmark 

träffar arbets-
marknadsmin-
ister Sven Otto 

Littorin 
– igen!

Eva 
Nordmark 

träffar äldre- och 
folkhälsominister 

Maria Larsson

Eva 
Nordmark 

träffar 
finansminister 

Anders Borg

21 december

Beslutet togs

Trias namninsamling 
skickas till Sven Otto Littorin

demokrati. Andra aktiviteter var 
ballongsläpp för mänskliga rättigheter, ett 
seminarium om vad vi kan lära oss av 
Baltikum och ett om tystnaden på jobbet 
tillsammans med SEKO.

Det viktigaste valet

Kommunal demokrati stod i centrum på 
SKTFs seminarium ”Det viktigaste valet”, 
där Eva Nordmark mötte representanter 
från de politiska partierna. Underlaget till 
seminariet var en undersökning där SKTF 
ställt frågor till 4 500 röstberättigade 
medborgare i Sveriges 15 största 
kommuner. 

– Bilden av kommunens verksamhet 
skapas också av den roll oppositionen har, 
oavsett partifärg, att ständigt kritisera, sa 
Eva Nordmark. Det är våra medlemmar 
som får ta kritiken från medborgarna, trots 
att de utför jobbet med de förutsättningar 
som ges från den politiska ledningen.

– Det ska vara tydligt för medborgarna 
vilken roll staten har och vilken roll och 
ansvar kommunen har, sa Acko Ankarberg 
(kd). Det kan vara någon form av utfästelse 
som talar om vad jag får pengarna, typ 
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medborgarkontrakt. Det här har du rätt att 
förvänta dig, det här lovar vi.

På Föreningssparbankens seminarium 
om Baltikum, fick Eva Nordmark 
möjlighet att berätta om varför SKTF 
engagerar sig i Lettland, Litauen och 
Estland. 

– Vi kan lära oss en hel del av 
välfärdsarbetet i Lettland, Litauen och 
Estland, sa Eva Nordmark. Vår egen 
välfärd är uppbyggd under en lång tid och 
när nu de Baltiska länderna är inne i en 
rekordsnabb utveckling, är jag säker på att 
de har hittat andra och nya lösningar för att 
ge sina medborgare en bra välfärd. 

På seminariet lyftes möjligheterna för 
mindre företag att etablera sig i de baltiska 
staterna fram som både önskvärt och 
lovvärt. 

– I det sammanhanget vill jag passa på 
att poängtera att det är väldigt viktigt att de 
svenska och nordiska företag som etablerar 
sig i Baltikum tar sitt ansvar. 

Enligt en undersökning som SEKO 
presenterade i samband med sitt 
seminarium ”Vi vägrar hålla tyst” sa 75% 
av TCOs medlemmar att facket borde bli 

tuffare mot arbetsgivaren när det gäller 
missförhållanden och orättvisor på 
arbetsmarknaden.  

– Ledarskapet är en av nycklarna till att 
klimatet på arbetsplatsen, fortsatte Eva 
Nordmark. Det fungerar till exempel inte 
att ha direkt ansvar för alltför många 
medarbetare. I SKTF jobbar vi för att en 
chef ska ha max 25 medarbetare direkt 
under sig.
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Marjo Nieminen – ny i förbundsstyrelsen

SKTF fick en ny förbundsstyrelseledamot 
– Marjo Nieminen från Stockholm blev 
invald efter Yvonne Lundén som avsagt sig 
sin plats.

Vilken fråga är SKTFs viktigaste 
framtidsfråga? 
– Vid sidan av rekrytering och organisering 
är det oerhört viktigt att den lokala 
organisationen är kraftfull nog att ta hand 
om medlemmarna och deras intressen. 
Det lokala är det centrala. Jag tror även att 

155 motioner, ett antal rapporter och två nya 
programoråden. En ny förbunds-
styrelseledamot, ett nytt valutskott och ett 
historiskt beslut som gör SKTF till det 
största fackförbundet inom Sveriges 
frikyrkor. Där har du ett axplock från 
SKTFs förbundsmöte 2006.  

Årets förbundsmöte, som hölls på Aros 
kongresscenter i Västerås den 24–26 
september hade ett tight schema. 
Ledamöterna delades in i utskott utifrån 
olika teman, och motioner och rapporter 
fick en grundlig genomgång innan beslut 
fattades i plenum.   

I två av utskotten behandlades inga 
motioner. Utskotten som behandlade 
trygghet i arbetslivet och facklig 
europapolitik pratade istället om visioner 
och ideologi. Resultatet av diskussionerna 
har, efter förbundsmötet, skickats vidare 
till SKTFs förbundsstyrelse för vidare 
behandling inför fortsatta diskussioner.  

Två nya programområden, som slår fast 
SKTFs ståndpunkter kring 
anställningsvillkor och etnisk mångfald, 
antogs. Det betyder att det nu finns totalt 
nio programdokument, som ska användas 
i SKTFs fackliga arbete på alla nivåer. 

Förbundsmötet godkände en rapport 
om förbundets framtida organisations-
politik. Det innebär bland annat en 
ändring där begreppet tjänsteman tas bort 
ur SKTFs stadgar.

 Mötet fattade också det slutgiltiga 
beslutet att de fackliga organisationerna 
inom Svenska Missionskyrkan och EFS 
ska fusioneras med SKTF från årsskiftet..  

– Det är ett historiskt beslut, sa Eva 
Nordmark om det faktum att SKTF nu blir 
det största fackförbundet inom Sveriges 
frikyrkor.   

Många av de 155 motioner som kommit 
in handlade om SKTFs organisation och 
interna arbete. Bland annat beslutades att 
det ska göras en utvärdering av SKTFs 
lokala organisation, som nu gällt i några år. 

Förbundsmötet

SKTF måste bli bättre på att långsiktigt och 
strategiskt planera verksamheten, säger 
Marjo Nieminen.

 



Luleå blev årets kulturkommun 
Sveriges nordliga kulturmetropol. Den 
beteckningen fick Luleå, som av SKTF har 
utsetts till Årets kulturkommun.  

Sedan 1990 har SKTF utsett Årets 
kulturkommun. En jury bedömer de 
nominerade kommunerna utifrån kriterier 
som handlar om att kulturen ska vara 
tillgänglig för alla, att det finns en 
långsiktig kulturpolitik och att kulturen 
ska bli en självklar del av 
kommuninvånarnas vardag.

Utnämningen av Luleå offentliggjordes 
den 30 november i Gällivare, 2006 års 
kulturkommun. Prisutdelaren Ove 
Jansson, från SKTFs förbundsstyrelse, 
överlämnade en oljemålning av Leopold 
Fare, Färgeko II (Landskap).

Juryns motivering:

Luleå	kommun	sätter	kulturen	i	centrum.	
Målsättningen	att	kunna	erbjuda	ett	gott	
livsklimat	med	allas	rätt	till	kulturell	välfärd	
präglar	kommunens	syn	på	kulturen.		

Kommunen	har	genom	åren	medvetet	
satsat	på	olika	konst-	och	kulturformer	för	att	
skapa	ett	rikt	kulturliv	för	medborgarna.	Med	
det	nya	Kulturens	hus	som	innehåller	
konsertsalar,	bibliotek	och	konsthall	har	man	
investerat	i	kulturella	mötesplatser	som	leder	
till	förståelse,	tolerans	och	gemenskap	mellan	
människor.			

Luleå	kommun	ser	ett	starkt	kulturliv	som	
en	nödvändig	förutsättning	för	en	demokratisk	
samhällsutveckling.	Kommunens	
målmedvetna	kulturpolitik	gör	Luleå	till	
Sveriges	nordliga	kulturmetropol.	

Maine Carlsson, just nu projektanställd vid 
Luleåcentret men annars 
avdelningsordförande i Luleåavdelningen, 
är glad över utnämningen.

– Det känns jättebra, såklart! Det är 
välförtjänt tycker jag. När nu kulturhuset 
äntligen står på plats ger det ett lyft åt 
kommunen, både arkitektoniskt och för att 
det lockar nya verksamheter. Och det som 
funnits tidigare och finns kvar gör inte det 
hela sämre, säger hon. 

Hon hoppas att det nya Kulturhuset 
bland annat kan vara en arena för 

Årets kulturkommun

ungdomar som vill hålla på med musik 
och inte är föreningsanknutna.

– Alla, verkligen alla, ungdomar vill 
hålla på med musik. Det har inte funnits 
så många lokaler för dem tidigare. 

Maine Carlsson avslutar med att ”det 
känns stort med äran!”.

 

Verksamhetsberättelse 35

Årets författare

Åsa Larsson blev årets författare
Åsa Larsson från Kiruna fick utmärkelsen 
Årets författare, framröstad av SKTF-
tidningens läsare för sin bok Svart stig. 
Hon är skattejuristen som hoppade av och 
blev succéförfattare.

–Jag sitter här och ler från öra till öra, 
svarade Åsa Larsson när hon fick beskedet 
om att SKTF-tidningens läsare röstat fram 
henne till årets författare.

Åsa Larsson är 40 år, har sambo och två 
barn och bor i Mariefred. Ursprungligen 
kommer hon från Kiruna och det är också 
där hennes deckarromaner utspelar sig. 
Hon är utbildad jurist och jobbade med 
skattemål. 

–Men så höll jag på att dö av tristess och 
återvände till läsandet och skrivandet, 
berättar hon. 

Sin första bok skrev hon medan hon var 
föräldraledig. Flera förlag tackade nej till 
manuset, men till slut fick hon Solstorm 
utgiven. Hon har redan bestämt att det blir 
sex böcker om hjältinnan Rebecka 
Martinsson, som är jurist precis som Åsa 
Larsson.

Debutboken Solstorm handlar om mord 
i en sluten frikyrkoförsamling. Den låg på 
bokhandelns diskar före händelserna i 
Knutby. 

–Nej, jag är inte synsk. Det som hände i 
Knutby var en tragedi. Och vem tänker inte 
på Helge Fossmos ungar? Men det finns 
fler knepiga församlingar runt om i landet 
som inte får uppmärksamhet i medierna. 

I andra boken, Det blod som spillts, står 
Svenska kyrkan och kvinnoprästmotstånd 
i fokus. 

Intrigen i tredje boken Svart stig, som 
hon fick priset Årets författare för, rör sig 
kring storfinanser, utrikespolitik och krig. 
Här finns en utsatt, mobbad kille som tagit 
sig från ingenstans till att bli en stor 
finansman – en uppkomling som aldrig 
riktigt passar in i överklassen, trots att han 
umgås i de kretsarna. 

–Det intresserade mig hur en underdog 
som blir topdog reagerar. Vad är man 
beredd att göra för att försvara sin 
position?, säger Åsa Larsson.

 



SKTF media AB är ett av SKTF helägt 
bolag med 13 anställda medarbetare. 
Under 2006 producerade bolaget 20 
nummer av SKTF-tidningen/Ny Karriär, 
6 nummer av Chefen i fokus och 6 
nummer av Social Qrage. Dagstidningen 
sktftidningen.nu kom planenligt ut varje 
vardag hela året. 

Bolaget gjorde under året en förlust på 
3000 kronor.

SKTF-tidningen minskar upplagan
För andra året i följd minskar upplagan på 
SKTF-tidningen. Under 2006 minskade 
upplagan med 2 600 exemplar till 171 300, 
vilket är en mindre minskning än 2005 då 
upplagan sjönk med 2 700 exemplar. 
Antalet läsare är enligt Sifo/Orvesto i stort 
identisk med upplagan.

SKTF-tidningen, som fyllde 85 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 på annan plats än i 
annonser. Kontakten med läsarna är 
frekvent och redaktionen får många 
positiva reaktioner och tips från läsarna. 
Kampen för ett jämställt arbetsliv och ett 
samhälle där män och kvinnor värderas 
lika är ett genomgående tema i tidningens 
ledare.

Den läsarundersökning som SKOP 
genomförde under november/december 
2006 ger ett mycket gott betyg åt 
tidningen. På grund av ett misstag i 
underlaget blev det bara män som fick 
svara på frågorna. I en kompletterande 
undersökning i år kommer samma frågor 
att ställas till medlemmar som är kvinnor 
för att få en heltäckande bild av vad läsarna 
tycker.

Undersökningen visar att en mycket 
stor majoritet av männen tycker SKTF-
tidningen är trovärdig. Endast 4 procent 
tycker att tidningen inte är trovärdig.

En majoritet av läsarna tycker tidningen 

SKTF Media
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är aktuell och drygt tre av fyra får ny 
information genom SKTF-tidningen. Var 
50e läsare svarar att den enbart innehåller 
sådant som de redan känner till.

Nyheter och yrkesreportagen tillhör 
också det som är mycket uppskattat i 
tidningen. Drygt hälften av läsarna 
uppskattar lönestatistiken och serien ”Hur 
har du det på jobbet”. Knappt hälften, 46 
procent, tycker att Ledaren och ”På gång” 
är intressanta. 46 procent motsvarar cirka 
80 000 läsare.

Ny Karriär, 
SKTF-tidningens andra framsida
Ny Karriär är SKTF-tidningens andra sida. 
När medlemmen får tidningen i sin hand 
är det antingen SKTF-tidningen eller Ny 
Karriärs förstasida som lockar till läsning. 
Ny Karriär har fokus på möjligheter och 
karriär. Det kan handla om allt från nya 
utbildningar, tips om hur man skriver en 
jobbansökan och mentorskap. 
Platsannonserna finns, men de är få. 

Sktftidningen.nu, en prisad 
dagstidning
Antalet läsare av sktftidningen.nu har 
stabiliserat sig och ligger enligt olika 
undersökningar runt 30 000 i månaden. 
Antalet ”besökare” är mellan 70 000 och 
100 000.

Mest läst är som väntat olika 
lönetabeller och lönestatistik. Den nyhet 
som väckt störst uppmärksamhet är den 
om att chefen på Centrum mot rasism,  
SKTF-medlemmen Amina Ek, fick 
sparken efter anklagelser om att hon åkt 
för mycket taxi i tjänsten. Reportern 
Mårten Kierkegaard belönades med priset 
för bästa fackliga nyhet på webben i en 
tävling som utlysts bland ett 80-tal 
fackförbundstidningar.

Utöver rena nyheter finns 
”sökajobbskolan”, ”försäkringsskolan” och 
olika bilagor att ladda ner från 
sktftidningen.nu. 

Statistikprogrammet Starstats visar att 
närmare 25 000 läsare under året kom till 
sktftidningen.nu via sökmotorn Google 
och över 4 000 kom från portalen 

fackliganyheter.nu. Det kom också många 
besökare från olika arbetsmarknadsplatser, 
som syoguiden och 
arbetsmiljöupplysningen.

sktftidningen.nu är en fullvuxen 
dagstidning på nätet och tidningen citeras 
ofta i andra media och i arkivet finns det en 
bit över 7 000 olika artiklar. Tidningen 
uppdateras i princip minst med fyra 
nyheter varje vardag. Undantagen är juli 
och julhelgen, då ribban sänks till minst 
två nyheter per dag.

Social Qrage som betaltidning
Under det första året som betaltidning har 
Social Qrage fått mycket uppmärksamhet 
och positiv respons av läsarna. Hittills har 
dock antalet prenumeranter inte riktigt 
motsvarat våra förhoppningar. Under året 
har därför mycket arbete lagts ner på att 
öka upplagan. Strax innan jul skrev SKTF 
media AB ett samarbetsavtal med 
Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare, 
YSS, som innebär att deras cirka 600 
medlemmar kommer att få Social Qrage 
som medlemstidning under 2007. 

Att tidningen uppskattas har vi fått 
många tecken på under året. Vid det årliga 
arrangemanget Fackförbundspressens dag 
för landets drygt 80 fackliga tidningar och 
tidskrifter prisades Social Qrage i två av sex 
klasser. Tidningen fick utmärkelse för 
bästa presentation och bästa omslag.

En läsarundersökning i november 
genomförd av SKOP visar att läsarna 
värderar Social Qrage högt. 97 procent av 
dem som läser tidningen tycker att den är 

mycket bra eller ganska bra. 90 procent är 
mycket eller ganska nöjda med det 
utrymme som ”de egna frågorna” får i 
tidningen och 88 procent tycker att Social 
Qrage är trovärdig. 

Vi är naturligtvis både glad och stolta 
över läsarnas beröm. Samtidigt stärker 
dessa siffror oss i vår ambition att öka 
upplagan under 2007.

Social Qrage kom under året ut med sex 
nummer och hade en genomsnittlig 
upplaga på 9 700.

Chefen i fokus första år
Chefen i fokus, tidningen för SKTFs 
medlemmar som är chefer, startade under 
2006 och fick ett mycket positivt 
mottagande. Tidningen kom ut med sex 
nummer, tre på hösten och tre på våren, 
som alla använts flitigt i 
rekryteringsarbetet.

Chefen i fokus har bland annat tagit upp 
hur det är att vara chef i politiskt styrd 
verksamhet, att tydliga chefer får friskare 
personal, hur det är att vara ung och chef, 
hur man hanterar att bli anmäld, vad man 
kan göra för att förebygga mobbning, tips 
och verktyg för konfliktlösning, vilka regler 
som gäller kring rehabilitering, problemen 
med ledarskapet i kyrkan och att det att det 
finns gränser för hur många man kan vara 
chef över. Exempel på titlar på en del av de 
chefer som blivit intervjuade är: miljö- och 
hälsoskyddschef, kyrkokamrer/kanslichef, 
socialchef, räddningstjänstchef, turistchef, 
teknisk chef, enhetschef äldreomsorg, 
affärsområdeschef gatubolag, 
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2006 var ett år då avdelningen hade 
årsmöte, vilket bara sker vartannat år. 
Avdelningen firade vid årsmötet att 
verksamheten funnits i 25 år. Bland annat 
Sture Nordh var inbjuden att medverka. 

– Det var Sture som 1979 lade fram ett 
förslag till verksamhet för SKTF:s 
pensionärer som började förverkligas 
under 1981 och framåt. Numera har vi 
drygt 29 000 medlemmar anslutna till 
avdelningen därav är ungefär hälften 
endast med i avdelningen och övriga 
tillhör dessutom en sektion. På årsmötet 
medverkade också KG Scherman, som 
uppehöll sig vid det nya pensionssystemet 
och dess konsekvenser, berättar Birgitta 
Hultell, ordförande i CPS (Centrala 
pensionärssektionen). 

Arbetet för den 2004 tillsatta 
arbetsgruppen ”Framtidsgruppens” 
avslutades genom att omarbetade 
normalstadgar antogs på både avdelnings-, 
region- och sektionsnivå. Regionala 
konferenser kring gruppens arbete och 
förslag hölls på Frostavallen (Skåne), 
Västerås och Härnösand. Även den av 
styrelsen tillsatta ”pensionsgruppen” 
lämnade en rapport  och har därmed 
slutfört sitt uppdrag. CPS antog en 
avsiktsförklaring för trafiksäkerhetsarbetet 
inom NTF:s ram, och med övriga 
pensionärsorganisationer ett bussreseavtal 
med resepolicy.

2006 var det år då avdelningen fick en 
egen hemsida under SKTF. 
Opinionsbildning och kommunikation är i 
fokus i avdelningen och hos de 7 
regionstyrelserna. En hel del aktiviteter 
gjordes inför de allmänna valen i 
september månad, bland annat 
uppvaktningar av kommunpolitiker.

Översyn och förbättring av den så 
kallade ”Seniorförsäkringen” hos 
Förenade Liv påbörjades. När det gäller 
Folksam lämnades information vid en 
konferens om deras nya sakområde – 
Kapitalförsäkring samt om vad deras 
hemförsäkring erbjuder genom ”Det 
trygga boendet”. Stockholmsregionen har 
blivit medlem i Fonus stockholmsdistrikt. 

En medlemsundersökning 

Pensionärsverksamheten

genomfördes vid årsskiftet 2005/06 och 
redovisades på årsmötet.

Den visar att det framförallt är de som är 
ensamstående kvinnor som har svårt att 
klara sin ekonomi och livskvalitet. Särskilt 
om ens partner har gått bort. Styrelsen 
kommer att under 2007 ta upp hur man 
ska gå vidare med denna rapport som 
underlag.

Avdelningen lämnade totalt 17 motioner 
till förbundsmötet i september. 

– Vi uppnådde det hittills bästa 
resultatet när det gäller bifall genom 
förbundsmötets beslut. Alla SKTF:are blir 
när de slutar sitt yrkesliv automatiskt 
medlemmar i vår avdelning. Vill man inte 
vara med får man begära utträde, säger 
Birgitta Hultell. 

En motion om översyn av 
pensionssystemet bifölls också, och ska 
lämnas som förbundsmotion till TCO:s 
kongress 2007. Två motioner kring 
konsumentfrågor hänsköts för beaktande 
till TCO, medan en motion om SKTF och 
ideologin bifölls.

2006 får ses som ett år då CPS gör en 
omstart. Allt för att bli ett alternativ för alla 
icke längre yrkesverksamma SKTF:are. 

– Styrelsen strävar efter att hitta 
samarbetspartners, ibland kanske lite 
okonventionella, för att stärka inflytandet 
och framför allt se till att våra medlemmar 
får ut något av sitt medlemskap i 
avdelningen och SKTF, säger Birgitta 
Hultell.

 

övertandsköterska, verksamhetschef 
individ- och familjeomsorg och 
arbetsledare inom VA, städchef.

Chefen i fokus har dessutom undersökt 
hur det ser ut med mångfalden bland 
chefer i kommunen och skrivit om 
jämställdhetsarbete. Varje tidning 
innehåller också lönestatistik, korta 
notisnyheter samt frågor till och svar från 
SKTFs personliga ombudsmän för chefer.

De som får tidningen förutom 
chefsmedlemmarna är 
avdelningsordförandena, de speciella 
chefsföreträdarna, Tria-medlemmar samt 
ett antal betalande prenumeranter.

Chefen i fokus har använts i det lokala 
fackliga arbetet, både av SKTF och av Tria. 
Tidningen skickas till varje SKTF-center 
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.

En läsarundersökning i november 
genomförd av SKOP, Skandinavisk 
opinion AB, visar att tidningen uppskattas 
av läsarna. Tidningen har hög trovärdighet 
samtidigt som den uppfattas som 
tilltalande när det gäller layout och bilder. 
45 procent av läsarna tycker att Chefen i 
fokus inspirerar dem i deras arbete och att 
77 procent anser att den helt eller delvis 
ger ett mervärde i medlemskapet i SKTF.

Chefen i fokus hade en genomsnittlig 
upplaga på 19 650, varav 15 400 
distribuerades hem till medlemmar som 
är chefer.
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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 arbetslöshetskassans 
samt de lokala avdelningarna och klubbarnas avgifter och 
transfererar desamma direkt till arbetslöshetskassan res-
pektive den lokala organisationen.

Verksamhetens kostnader redovisas netto. Intäkternas art 
varierar, det kan handla om deltagaravgifter, bidrag etc. 

• Externa kostnader består av: 
–Rörliga verksamhetskostnaderblaavallehandafacklig
verksamhetsåsomexempelviskostnaderförattbiträda
medlemmarnaiförhandlingar,utbildningavförtroen-
devalda,information,opinionsbildning,parlamentarisk
verksamhetsamtprojektsomtexlanseringstuderan-
deverksamhetenTria,enrekryteringsenhet,volontär-
projekt.

–Resurskostnadersomexpeditionskostnadersamtdata-
kostnader.

• Personalkostnader är resurskostnader som personalens 
löner och ersättningar, sociala avgifter, avsättning till 
pensionsstiftelse och andra pensionskostnader samt 
övriga personalkostnader såsom utbildning mm.

• Prenumerationsavgift tidningar dotterbolag avser bl a 
SKTF-tidningen vars tidningsredaktion finns i dotterbo-
laget SKTF Media AB. 

• Avgifter till andra organisationer är avgifter till a-kassan 
för de medlemmar som är utförsäkrade samt till övriga 
samarbetsorgan/organisationer där SKTF är medlem 
som exempelvis TCO.

• Avsättningar inom verksamheten består av bidrag till  
SKTFs studiefond.

• Avskrivningar av inventarier görs enligt plan om tre res-
pektive fem år.

Kapitalförvaltning är skillnaden mellan ränteintäkter, ut-
delning på aktier mm och räntekostnader mm samt värde-
förändring (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, realisationsvinst samt för-
mögenhet. Dessutom betalar förbundet fastighetsskatt. 
Fastighetsskatten ingår i driftskostnader för fastigheterna. 
På avsättning till pensionsstiftelsen och övriga pensions-
kostnader betalas s k 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. Omsätt-
ningstillgångar delas upp i likvida medel, dvs pengar i kas-
san, på postgiro eller bank och i kortfristiga fordringar t ex 
kundfordringar samt interimsfordringar dvs räkningar 
som betalats i förskott men som avser nästa verksamhets-
år. Korta placeringar ryms också inom omsättningstill-
gångar.

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 centrala och regi-
onala 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.

Så	här	läser	du	SKTFs	årsredovisning
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Allmänt om verksamheten och medlemsutvecklingen
Medlemsutvecklingen har även 2006 varit minskande 

och per årsskiftet uppgick antalet aktiva med-lemmar till 
133 713 (135 920), en minskning med 2 207 (2 058) perso-
ner under året. Sedan några år finns ett samarbete mellan 
ST, HTF och SKTF kring studeranderekrytering/frågor un-
der namnet Tria. Merparten av förbundens studerande-
medlemmar organiseras genom Tria, totalt 17 350  
(17 144). Pensionärsmedlemmarna ökade till 29 830  
(29 369). Separata medlemmar i SKTFs A-kassa uppgick 
vid årsskiftet till 16 989 (16 333) personer. 

Den lokala organisationen bestod vid årsskiftet av ca 
273 (274) avdelningar och ca 269 (275) klubbar. 

Ordinarie förbundsmöte avhölls 24-26 september 2006 
i Västerås varvid bl a 156 motioner behandlades. För-
bundsmötet fattade bl a beslut om verksamhetsinriktning 
kommande år, ett antal programdo-kument och rapporter 
om bl a organisationspolitik och arbetet med studerande 
genom Tria. Vidare togs det andra och slutgiltiga beslutet 
om fusion mellan förbundet och Personalorganisationen 
inom Svenska Missionskyrkan och Medarbetarförbundet 
inom Evangelistiska Fosterlandsstiftelsen. Detta innebär 
medlemsmässigt ett tillskott med 680 nya medlemmar 
den 1 januari 2007.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Målsättningen att vända den negativa medlemsutveck-
lingen kvarstår, och även under 2007 kommer fortsatta 
speciella satsningar på rekrytering och organisering av 
medlemmar att genomföras. De av riksdagen beslutade 
höjda a-kasseavgifterna och de försämrade villkoren inom 
arbetslöshetsförsäk-ringen 2007 kan komma att påverka 
även förbundets medlemsutveckling negativt. Satsningar 
på rekrytering och organisering av medlemmar bl a ge-
nom ett aktivt arbete med opinionsbildning kan därmed 
bli än viktigare under kommande år.

Koncern
Redaktionen för förbundets medlemstidningar och nättid-
ning finns i ett helägt dotterbolag, SKTF Media AB org.nr 
556640-8604. Dotterbolaget hade 2006 en omsättning på 
25 191 kkr (28 783) och 13 (12) anställda. 

Ekonomi
Medlemsavgifterna ökade med 6 034 kkr till totalt 290 130 
kkr (284 096). Ökningen hänför sig till störs-ta del till den, 
sedan maj 2005, nya medlemsavgift för inkomstförsäk-
ringen om 22 kr som under 2006 betalats för 12 månader, 
se även nedan samt not 1.

Verksamhetens kostnader redovisas i en kostnads-
slagsindelad resultaträkning med uppdelning på externa 

kostnader, personalkostnader, avgifter till andra organisa-
tioner och avskrivningar. 

Under not 2 återfinns en specifikation över verksamhe-
tens kostnader. 
• Rörliga verksamhetskostnader, som ingår i posten ex-

terna kostnader, har jämfört med föregående år mins-
kat med 2 469 kkr. Förändringen består bl a av att kost-
naderna för den regionala verksamheten minskat och 
att det föregående år fanns särskilda medel avsatta för 
centralt drivna projekt med t ex opinionsbildning under 
avtalsrörelsen .

• Resurskostnader för expedition, medlemssystem och 
övrigt IT-stöd är lägre jämfört med föregående års utfall 
framförallt beroende på färre IT-relaterade projekt 
2006.

• Personalkostnaderna har för året uppgått till 48,5% 
(47,4%) av medlemsavgifterna.

 
• Prenumerationsavgift om 22 150 kkr (26 020) har er-

lagts till dotterbolaget för de fyra medlemstidningar bo-
laget producerat. Kostnaden motsvarar nettokostnaden 
för tidningsverksamheten inklusive personal-, expedi-
tions- och IT-kostnader. Se även ovan.

• Premier för inkomstförsäkringen har under året erlagts 
med 11 530 kkr (6 724). Resterande del av den erhållna 
medlemsavgiften har satts i en försäkringsfond med to-
talt 549 kkr (320). 

Verksamhetens kostnader totalt har ökat med 907 kkr 
jämfört med föregående år.

Räkenskapsåret har finansiellt sett varit ett bra år, 
stockholmsbörsen har ökat och flera utländska börser har 
i svenska kronor gått mycket bra. Värdeökningen räknat 
på aktier, räntebärande innehav samt fastigheter ligger 
sammantaget på 16,5% (13,7). Se vidare not 4. 

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

Under året har i enlighet med beslutet om disposition 
av 2005 års överskott 11 Mkr avsatts till konfliktfonden (se 
not 15 avseende konfliktfondens del av obeskattade reser-
ver). Konfliktfondens bokförda värde inklusive del av obe-
skattade reserver uppgick per årsskiftet därefter till ca 901 
Mkr. Detta motsvarar ersättning till förbundets alla med-
lemmar vid en konflikt som varar ca 11,4 (11,5) arbetsdagar.

Belopp anges i kkr om inte annat anges. Belopp inom paren-
tes avser föregående år (2005). Samtliga uppgifter avser mo-
derorganisationen om inte annat anges.

Förvaltningsberättelse
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Koncernens fria egna kapital
Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 173 502 kkr.

Förslag till vinstdisposition moderorganisationen
Enligt upprättad årsredovisning uppgår förbundets egna 
kapital till 1 100 640 kkr varav 830 101 kkr tidigare avsatts 
till konfliktfonden, 211 082 kkr är balanserat överskott och 
59 457 kkr 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 89 758 kkr (not 15). 

Enligt den modell förbundsmötet år 2004 fastställde 
blir avsättningen till konfliktfonden 40 908 kkr. 

Av årets överskott kr 59 457 464,91 står kr 18 549 464,91 
till förbundsmötets förfogande efter avsättning till kon-
fliktfonden med kr 40 908 000,00. 

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att 18 549 464,91 kr balanseras i ny räkning.



Belopp i kkr Not*) 2006 2005

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter  290130 284096
Mottagnings-ochinkasseringsavgift  -1868 -3025
  288262 281071
Annons-ochprenumerationsintäktertidningar  2963 2676
Övrigaintäkterochexternabidrag   2397 2522
Summa verksamhetens intäkter  293 622 286 269
   

Verksamhetens kostnader
Externakostnader  110782 114419
Personalkostnader  149674 142362
Premierinkomstförsäkring  11530 6724
Avgiftertillandraorganisationer  17774 18676
Avsättningarinomverksamheten  660 470
Avskrivningarmm   4803 4740
Summa verksamhetens kostnader  295 223 287 391
  
Över-/underskott från den löpande verksamheten  - 1 601 - 1 122
    
Resultat från finansiella poster   
Fastighetsförvaltning  15993 15587
Kapitalförvaltning   64321 23352
Resultat från kapitalförvaltningen  80 314 38 939
    
Skatt   - 22 949 - 12 942

Årets överskott i koncernen  55 764 24 875

*) Noter; se moderorganisationen

Resultaträkning:	Koncernen
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Tillgångar i kkr Not*) 2006-12-31 2005-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnaderochmark  205139 200648
Inventarier 8  4595 6984
  209 734 207 632
Finansiella anläggningstillgångar    
Andralångfristigavärdepappersinnehav  1391176 1275744
Andralångfristigafordringar   8542 8542 
   1 399 718 1 284 286
   
Summa anläggningstillgångar  1 609 452 1 491 918

Omsättningstillgångar	 	 	

Varulager mm   
Varulager   172 256 
   172 256
  
Kortfristiga fordringar    
Fordringarmedlemsavgifter  14828 16931
Kundfordringar  1771 1111
FordringarSKTFsA-kassa  5751 2413
Övrigafordringar  936 1462
Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter   7115 5448
  30 401 27 365

Kortfristiga placeringar   4 979 16 192

Kassa och bank  34 357 46 994

Summa omsättningstillgångar  69 909 90 807

Summa tillgångar  1 679 361 1 582 725

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen

Balansräkning:	Koncernen
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Eget kapital och skulder i kkr Not*) 2006-12-31 2005-12-31

Eget kapital 15 
Bundetegetkapitalikoncernen  35 15
Frittegetkapitalikoncernen  1173502 1117738
 
Summa eget kapital  1 173 527 1 117 738

Skulder
Långfristiga skulder    
Försäkringsfond  869 320
Övrigaskulder,SKTFsPensionsstiftelse   404203 400507
  405 072 400 507
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  10187 9718
SkuldSKTFsPensionsstiftelse  25000 -
Skatteskulder  39173 32960
Övrigaskulder  8113 5328
Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter   18279 16119
  100 752 64 125

Summa skulder  505 824 464 952

Summa eget kapital och skulder  1 679 361 1 582 725

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

Ställda säkerheter    
Semoderorganisationen  - -

Ansvarsförbindelser 
Semoderorganisationen  - -

Balansräkning:	Koncernen
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Belopp i kkr Not 2006 2005

Verksamheten 
Över-/underskottfråndenlöpandeverksamheten  -1601 -1122
Resultatfrånkapitalförvaltningen  80314 38939
Justeringförpostersominteingårikassaflödet   7167 2853
  85880 40670
Betaldskatt   -22949 -12942
Kassaflöde från verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital  62 931 27 728

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning(+)avkortfristigafordringar  -2952 16344
Ökning(-)/Minskning(+)avkortfristigaplaceringar  11213 87061
Ökning(+)/Minskning(-)avkortfristigaskulder   36627 -5814
Kassaflöde från verksamheten  44 888 97 591

Investeringsverksamheten 
Förvärvavmateriellaanläggningstillgångar  -7227 -12472
Försäljningavmateriellaanläggningstillgångar  217 66
Förvärv(-)/avyttring(+)avfinansiellatillgångar   -117691 -137009
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 124 701 - 149 415 

Finansieringsverksamheten 
Upptagnalån  4245 45952
Amorteringavlåneskulder   - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 245 45 952

Årets kassaflöde  - 12 637 21 856
Likvida medel vid årets början  46 994 25 138


Likvida medel vid årets slut  34 357 46 994

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2006 2005
 

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållenutdelning  26001 18210
Erhållenränta  24674 33409
Erlagdränta  -67436 -49425

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av-ochnedskrivningavtillgångar  7167 2853
Förändringavsättninginomegetkapital   - -
  7 167 2 853
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel   
Kassaochbank  34357 46994
Kortfristigaplaceringar,jämställdamedlikvidamedel   - -
  34 537 46 994

Kassaflödesanalys:	Koncernen
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Belopp i kkr Not 2006 2005

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 1 290130 284096
Mottagnings-ochinkasseringsavgift  -1868 -3025
  288 262 281 071
Övrigaintäkterochexternabidrag   2319 4348
Summa verksamhetens intäkter  290 581 285 419

Verksamhetens kostnader 2 
Externakostnader  93385 98990
Personalkostnader  140842 134550
Prenumerationsavgifttidningardotterbolag  22150 26020
Premierinkomstförsäkring  11530 6724
Avgiftertillandraorganisationer  17774 18676
Avsättningarinomverksamheten  660 470
Avskrivningarmm   4691 4695
Summa verksamhetens kostnader  291 032 290 125

Över-/underskott från den löpande 
verksamheten  - 451 - 4 706
  
Resultat från finansiella poster 
Fastighetsförvaltning 3 15993 15587
Kapitalförvaltning 4  64240 23302
Resultat från kapitalförvaltningen  80 233 38 889

Bokslutsdispositioner 
Förändringavperiodiseringsfond 5 4052 4214
  4 052 4 214

Skatt  6 - 24 377 - 13 103

Årets överskott  59 457 25 294

Resultaträkning:	Moderorganisationen
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Tillgångar i kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnaderochmark 7 205139 200648
Inventarier 8  4495 6909
  209 634 207 557
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelarikoncernföretag 9 100 100
Andralångfristigavärdepappersinnehav 10 1391176 1275744
Andralångfristigafordringar 11  8542 8542
  1 399 818 1 284 386

Summa anläggningstillgångar  1 609 452 1 491 943

Omsättningstillgångar
Varulager mm 
Varulager   172 256
  172 256

Kortfristiga fordringar 
Fordringarmedlemsavgifter  14828 16931
Kundfordringar  1592 866
FordringarSKTFsA-kassa  5751 2413
Övrigafordringar 13 934 1450
Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter 14  7016 5305
  30 121 26 965

Kortfristiga placeringar  12 4 979 16 192

Kassa och bank  33 586 46 785

Summa omsättningstillgångar  68 858 90 198

Summa tillgångar  1 678 310 1 582 141

	Balansräkning:	Moderorganisationen
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Eget kapital och skulder i kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

Eget kapital 15 
Konfliktfonden   830101 819101
  830101 819101

Balanseratöverskott  211082 196788
Åretsöverskott   59457 25294
  270539 222082

Summa eget kapital  1 100 640 1 041 183

Obeskattade reserver 16 
Periodiseringsfonder  98039 102090

Summa obeskattade reserver  98 039 102 090

Skulder
Långfristiga skulder 
Försäkringsfond  869 320
Övrigaskulder,SKTFsPensionsstiftelse 17  404203 400507
  405 072 400 827
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  8902 8583
Skuldertillkoncernföretag 18 3969 5477
SkuldSKTFsPensionsstiftelse 19 25000 -
Skatteskulder  11212 3259
Övrigaskulder 20 7935 5161
Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter 21  17541 15561
  74 559 38 041

Summa skulder  479 631 438 868

Summa eget kapital och skulder  1 678 310 1 582 141

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar 17  404295 404295
Summa ställda säkerheter  404 295 404 295


Ansvarsförbindelser 
Borgensåtagandeförpersonal  3410 3747
TCOsborgensring(500kr/medlem)  67960 68989
GarantiavtalNTR(100kr/medlem)   13592 13798
Summa ansvarsförbindelser  84 962 86 534

Balansräkning:	Moderorganisationen
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Belopp i kkr Not 2006 2005

Verksamheten 
Över-/underskottfråndenlöpandeverksamheten  -451 -4706
Resultatfrånkapitalförvaltningen  80233 38889
Justeringförpostersominteingårikassaflödet   7112 2808
  86894 36991
Betaldskatt   -24377 -13103
Kassaflöde från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  62 517 23 888

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+)avkortfristigafordringar  -3070 16391
Ökning(-)/Minskning(+)avkortfristigaplaceringar  11213 87061
Ökning(+)/Minskning(-)avkortfristigaskulder   36518 -2149
Kassaflöde från verksamheten  44 661 101 303

Investeringsverksamheten 
Förvärvavmateriellaanläggningstillgångar  -7148 -12393
Försäljningavmateriellaanläggningstillgångar  217 66
Förvärv(-)/avyttring(+)avfinansiellatillgångar   -117691 -137009
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 124 622 - 149 336

Finansieringsverksamheten 
Upptagnalån  4245 45952
Amorteringavlåneskulder   - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 245 45 952

Årets kassaflöde  - 13 199 21 807
Likvida medel vid årets början  46 785 24 978


Likvida medel vid årets slut  33 586 46 785


Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2006 2005


Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållenutdelning  26001 18210
Erhållenränta  24668 33409
Erlagdränta  -67511 -49475

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av-ochnedskrivningavtillgångar  7112 2808
Förändringavsättninginomegetkapital   - -
  7 112 2 808
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel 
Kassaochbank  33586 46785
Kortfristigaplaceringar,jämställdamedlikvidamedel   - -
  33 586 46 785

Kassaflödesanalys:	Moderorganisationen
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Allmänna redovisningsprinciper
Räkenskaperna och bokslutet för koncernen och förbun-
det (moderorganisationen) har upprättats i enlighet med 
god redovisningssed. Koncernbokslutet har upprättats en-
ligt förvärvsmetoden. Förbundet och dotterbolaget är skyl-
diga att följa bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Frågan om SKTFs lokala organisation, 273 avdelningar 
och 269 klubbar, är en del i förbundets juridiska person  
eller egna juridiska personer är ej utredd. I förbundets re-
dovisning av räkenskaperna för räkenskapsår 2006 (och 
jämförelseåret 2005) har således inte den lokala organisa-
tionens resultat och ställning medtagits. Avdelningarna 
och klubbarna har under året haft medlemsintäkter om  
ca 47 (46) Mkr vilka använts till facklig verksamhet. Den 
lokala organisationen beräknas, vid årsskiftet, ha ett eget 
kapital (nettotillgångar) om mer än ett års medlemsintäk-
ter, ca 51 (50) Mkr. 

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

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till be-
lopp 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:

Materiella anläggningstillgångar
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.

Belopp anges i kkr om inte annat anges. Belopp inom  
parentes avser föregående år (2005). Samtliga uppgifter  
avser moderorganisationen om inte annat anges.

Noter	med	redovisningsprinciper	och	bokslutskommentarer

Anställda och personalkostnader  2006 2005

Medelantal anställda koncernen 
Resurscentret  99st 94st
Varav män  40% 39 %
RegionalacenterochSKTFDirekt  119st 121st
Varavmän   29% 31%
Summa  218st 215st
Varav män  34 % 34 %

Medelantal anställda moderorganisationen 
Resurscentret  86st 82st
Varav män  38 % 37 %
RegionalacenterochSKTFDirekt  119st 121st
Varavmän   29% 31%
Summa  205st 203st
Varav män  33 % 33 %

SKTFs styrelse 
Styrelseochförbundsordförande  14st 14st
Varav män  43 % 50 %
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Anställda och personalkostnader  2006 2005

Personalenssjukfrånvarokoncernen  
Sjukfrånvaroiförhållandetillordinariearbetstid:  
   Totalt  3,6% 2,5%

varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)  55,0 % 50,8 %


Kvinnor  4,2% 3,1%
Män  2,4% 1,2%


Åldersgruppen29årochyngre  1,0% 0,7%
Åldersgruppen30–49år  2,4% 2,3%
Åldersgruppen50årochäldre  6,0% 3,2%

  
Personalens sjukfrånvaro moderorganisationen  
Sjukfrånvaroiförhållandetillordinariearbetstid: 

Totalt  3,8% 2,5%
   varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)  55,9 % 51,4 %

Kvinnor  4,3% 3,1%
Män  2,6% 1,2%


Åldersgruppen29årochyngre  1,0% 0,8%
Åldersgruppen30–49år  2,5% 2,2%
Åldersgruppen50årochäldre  6,2% 3,3%


Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader koncernen   
Styrelse,förbundsordförandeochVDidotterbolag  2801 2805
Övrigaanställda   90432 89085
Summa  93233 91890
Socialakostnader  55911 50498
(varav pensionskostnader)  (22 182) (19 997)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader moderorganisationen 
Styrelseochförbundsordförande  2136 2125
Övrigaanställda   85551 84879
Summa  87687 87004
Socialakostnader  53279 47808
(varav pensionskostnader)  (21 480) (19 042)

52 Årsredovisning

Arvode och andra ersättningar till revisorer
Koncernen
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till re-
visorer har utgått med kkr 345 (341), varav  kkr 56 (59) till 
förtroendevalda revisorer och kkr 289 (282) till auktorise-
rad revisor.
Moderorganisationen
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till 
förbundets revisorer har utgått med kkr 320 (316), varav 
kkr 56 (59) till förtroendevalda revisorer och kkr 264 (257) 
till av dessa vald auktoriserad revisor.

För förbundsordförande och VD i dotterbolaget görs av-
sättning till pensionsstiftelse för pension enligt KPA-pla-
nen med pensionsålder 60 år. Övriga styrelseledamöter 
har inte pensionsrätt från förbundet. Styrelsearvode 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.
 



Not 1   Medlemsavgifter   

Inkasserade och transfererade medlemsavgifter  2006 2005

Förbundsavgift1  267693 266668
Förbundsavgift2och3  10358 10384
Medlemsavgift22krinkomstförsäkring  12079 7044
LokalamedlemsavgifterSKTFsavdelningarochklubbar  46527 45948
MedlemsavgifterKommunaltjänstemännensa-kassa(KA)  182593 184755
  519 250 514 799

TransfererattilllokalaorganisationenochKA   -229120 -230703
  290 130 284 096

Not 2   Verksamhetens kostnader   

  2006 2005

Externa kostnader  
Rörliga verksamhetskostnader   
Gemensamt  
Parlamentariskverksamhet  7971 7676
Sekretariatet  3865 3959
Verksamhet finansierad av särskilda medel 
-Solidaritetsgåvor,opinionsbildningavtalsrör.mm   90 1590
  11 926 13 225
Verksamhetvidresurscentret  
FunktionenförKommunikationochfackligutveckl.  9848 9522
FunktionenförLönerochyrkesvillkor  5218 6060
Yrkeochbranschprojektet  3506 -
Personalfunktionen  46 32
Ekonomi,medlemsregisterochIT  188 445
Verksamhet finansierad av särskilda medel  
-Rekryteringsenheten,Trialanseringmm  4220 6355
Reserverade medel till nästa år 
-Framflyttadeaktiviteter   -1238 -1349
  21 788 21 065
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skatt och den erhållna a-kasseersättningen vid arbetslös-
het. Den nya medlemsavgiften betalas endast av de med-
lemmar som har en inkomst över a-kassetaket (under 
2006; 20 075 kr) och som vid en eventuell arbetslöshet 
kan komma ifråga för ersättning ur försäkringen.

Till SKTFs A-kassa var avgiften, utöver förbundsavgiften, i 
genomsnitt 99 (99) kr. Separata a-kassemedlemmar beta-
lar dessutom en administrationsavgift om 15 (15) kr per 
månad.

Samtliga medlemsavgifter, förbundsavgift, avdelnings/
klubbavgift och a-kasseavgiften, inkasseras genom för-
bundet och transfereras månatligen ut till den lokala orga-
nisationen och SKTFs A-kassa.

Medlemsavgiften till SKTF uppgick under året till i genom-
snitt kr 169,32 (165,59). Avgiften var 1% av månadslönen, 
dock högst 189 kr (187). 

För medlemmar i klubbar och allmänna klubbar är för-
bundsavgiften 1,16% respektive 1,21%. Den högre avgiften 
utöver 1%, 0,16% respektive 0,21%, motsvarar medel för 
verksamhet som lokalavdelningar bekostar själva men för 
klubbar och allmänna klubbar bekostas av SKTFs regiona-
la center. 

Fr o m maj 2005 har en ny medlemsavgift om 22 kr avse-
ende en inkomstförsäkring vid arbetslöshet tillkommit. 
Försäkringen avser att kompensera medlemmar med in-
komst över a-kassetaket genom en försäkringsersättning 
motsvarande skillnaden mellan 80% av inkomsten efter 

Nedan redovisas verksamhetens kostnader i moderorga-
nisationen enligt den uppställningsform som används för 
intern resultatuppföljning av tilldelade anslag och budget 

per funktion och center. Kostnaderna redovisas netto. In-
täkternas art varierar, det kan handla om deltagaravgifter, 
bidrag etc.



  2006 2005

Regionalverksamhet   
Rekryteringochorganisering  2598 4597
Välfärd  533 769
Arbetsmiljö  2168 1456
Löner  696 691
Övr.fackligafrågorinklstödtillavd.ochklubbar  10268 11583
Regiongemensamverksamhet  4331 4531
Funktionärsmedverkan  3411 3954
Överskottfråntidigareår  -9536 -9058
Ingåendeöverskottsomintepåverkarresultatet  9536 9058
Åretsackumuleradeöverskott  10927 14536
Utgåendeöverskottsomintepåverkatresultatet  -10927 -14536
Reserverademedeltillnästaår 
-Framflyttadverksamhetbranschområden   - -722
  24 005 26 859

Studiecirkelstöd   2549 1796
Pensionärsverksamhet   1899 1691
  62 167 64 636

Skadestånd mm  - 250 201

Resurskostnader expedition och data 
Expeditionskostnader,centralt  13249 13436
Expeditionskostnader,regionalt  10440 10467
MedlemssystemochövrigtIT-stöd  7902 8334
Verksamhet finansierad av särskilda medel 
-Serverkonsolidering,mailförtroendevalda,webbmm   -123 1916
  31 468 34 153

Summa externa kostnader  93 385 98 990

Personalkostnader   
Resurskostnader personal    
Personalkostnader,centralt  58643 57505
Personalkostnader,regionalt  78251 73327
Personalutveckling   3948 3718
Summa personalkostnader  140 842 134 550

Prenumerationsavgift tidningar dotterbolag  22 150 26 020

Premier inkomstförsäkring  11 530 6 724

Avgifter till andra organisationer
SKTFsA-kassa  16 12
TCO,OFR,ISKAmfl   17758 18664
Summa avgifter till andra organisationer  17 774 18 676

Avsättningar inom verksamheten  
Studiefond   150 150
Försäkringsfond   549 320
Upplöstinsamling   -39 -
Summa avsättningar inom verksamheten  660 470
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  2006 2005

Avskrivningar mm  
Centralt  1978 2052
Regionalt  504 479
Nettovinstsåldaochutrangeradeinventarier  -162 -17
Avskrivningdebiteraddotterbolag  -57 -57
Verksamhet finansierad av särskilda medel   
-AvskrivningaravsnyaIT-plattformenmflprojekt   2428 2238
Summa avskrivningar mm  4 691 4 695

Summa verksamhetens kostnader  291 032 290 125

Not 3   Fastighetsförvaltning   

  2006 2005

Hyresintäkter  39404 38310
Övrigafastighetsintäkter  52 10
Driftskostnader   -23463 -22733
  15 993 15 587 

Not 4   Kapitalförvaltning   

  2006 2005

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter  24668 33409
Utdelningar   26001 18210
  50 669 51 619
Finansiella kostnader   
Förvaltningskostnader  -1705 -1093
Uttagnapantbrevfastigheter  -40 -2
RäntaSKTFsPensionsstiftelse  -67109 -48286
Övrigaräntekostnader   -402 -1189
  - 69 256 - 50 570
Reavinster/reaförluster   
Kapitalvinstervärdepapper  94721 24983
Kapitalförlustervärdepapper   -9635 -4634
  85 086 20 349
Nedskrivning värdepapper mm   
Återföringföregåendeårsnedskrivn.värdepapper  10015 10431
Åretsnedskrivningvärdepapper  -12274 -10282
FörsäljningavtidigarenedskrivnaaktieriAttVeta   - 1755
  - 2 259 1 904

  64 240 23 302

Not 5   Förändring av periodiseringsfond   

  2006 2005

Periodiseringsfond,åretsavsättning  -28622 -12957
Periodiseringsfond,åretsåterföring   32674 17171
  4 052 4 214
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Not 6   Skatt   

  2006 2005

Inkomstskatt  24043 10884
Förmögenhetsskatt  2451 2285
Korrigeringavsättningskatttidigareår,ink.skatt   -2117 -66
  24 377 13 103

Not 7   Byggnader och mark   

  2006-12-31 2005-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde   
Vidåretsbörjan  232351 222874
Aktiveradeombyggnadskostnader   4492 9477
  236 843 232 351
Ackumulerade avskrivningar   
Vidåretsbörjan   31703 31703
  31 703 31 703

Restvärde vid årets slut  205 140 200 648

Pågåendebyggnation   - -
  205 140 200 648

Fastighet Beteckning Bokfört restvärde Anskaffn. värde Taxerings värde Marknads värde

Sandhamnsplan1 NewYork7 8156 12062 39249 61000
Wittstocksgatan17 Tamburmajoren11 1242 1306 26427 49000
Jungfrugatan10 Sjöhästen5 2100 2204 29348 48000
Tegeluddsvägen32 NewYork6 9270 13776 40982 68000
Öregrundsgatan4 Oporto2 9639 14481 41030 65000
Gyllenstiernsgatan10 Infanteristen1 2810 3681 38079 72000
GrevTuregatan10 Skvalberget16 5072 7514 48000 83000
Malmskillnadsgatan54 Polacken30 135658 142623 129000 295000
Inedalsgatan4 Vårdtornet9 23187 23187 47484 83000
Djurgårdsslätten86 Spetsbergen14 825 2163 12455 24000
Tärnaby,4fritidshus Laxnäs1:101 100 700 580 773
Gesunda,6fritidshus Häradsarvet212:16 2000 4536 1265 1686
Öland,6fritidshus Hörninge9:85 5 3534 2883 3844
Klövsjö,3fritidshus Klövsjö6:328-6:330 5076 5076 335 447
  205 140 236 843 457 117 854 750
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SKTF är skyldig att betala skatt på näringsverksamhet,  
kapital- och fastighetsinkomst, kapitalvinst samt förmö-
genhet. Dessutom betalar förbundet fastighetsskatt.  
Fastighetsskatten ingår i driftskostnader för fastigheterna. 

På avsättning till pensionsstiftelsen och övriga pensions-
kostnader betalas s k särskild löneskatt, skatten redovisas 
såsom personalkostnad.

Uppgivet bedömt marknadsvärde har erhållits från extern 
värderingsfirma vintern 2006/2007. Motsvarande värde 
för fritidshusen är beräknat utifrån ett antagande att taxe-
ringsvärdet är ca 75% av marknadsvärdet. 

Uppskjuten skatt om 28%, vid en försäljning av samtliga 
fastigheter/fritidshus, kan beräknas till ca 182 000 kkr. 
Av taxeringsvärdet 457 117 kkr är markvärdet 251 518 kkr. 
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade.



Not 8   Inventarier  2006-12-31  2005-12-31 

  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

Ackumulerat anskaffningsvärde    
Vidåretsbörjan  43714 43563 40803 40731
Nyanskaffningar  2736 2656 2995 2916
Avyttringarochutrangeringar  -1215 -1215 -84 -84
  45 235 45 004 43 714 43 563
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vidåretsbörjan  36730 36654 31991 31960
Åretsavskrivning  4908 4853 4757 4712
Avyttringarochutrangeringar  -998 -998 -18 -18
  40 640 40 509 36 730 36 654

Planenligt restvärde vid årets slut  4 595 4 495 6 984 6 909

Not 9   Andelar i koncernföretag    

 Andel Bokfört värde Nominellt värde

SKTFMediaAB(556640-8604),säteiStockholm
1000aktierá100kr  100% 100 100
  100 100

Not 10   Andra långfristiga värdepappersinnehav    

 Bokfört värde Nominellt värde Fondnot. värde

Andelar/aktier i onoterade bolag  
BergendalTCO:skurs-ochkonferensgård
ekonomiskförening  0 3396 -
 0 3 396 -
Fondandelar  
Aktiefonder  
AktieansvarSverige 29320 - 65587
CatellaReavinstfond 34333 - 52558
CatellaFocus 2046 - 3266
FolksamSverige 87905 - 193293
RoburEuropeanEquity 12918 - 39158
RoburÖsteuropa 15446 - 29696
Didner&Gerge 52825 - 86269
CarlsonEuropeanSmallCap  25000 - 26842
 259 793 - 496 669
Blandfonder mm  
NordeaTjänstemannarörelsensFörvaltningsfond 102854 - 135711
RoburSpaxEuropa  5583 - 7335
AktieAnsvarGraal  50023 - 52387
 158 460 - 195 433

Räntefonder  
AktieansvarAvkastningsfond 26625 - 27243
FolksamPenningmarknadsfond 98008 - 99562
RoburObligationsfondMega 186024 - 186025
RoburPenningmarknadsfondMega  39189 - 39189
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  Bokfört värde Nominellt värde Fondnot. värde
RoburTalenta  70045 - 70045
RoburSvenskaObligationsfonden  19902 - 46639
NordeaInst.Penningmarknadsfond  45400 - 45862
 485 193 - 514 565
Diskretionär förvaltning  
CarlssonInvestmentManagementSmåbolag  10662 - 14777
 10 662 - 14 777

 914 108 - 1 221 444 
Aktier i noterade bolag  
ABB 4376 - 7365
AstraZeneca 6713 - 8452
AtlasCopcoA 3101 - 11100
Boliden 1232 - 5808
Cardo 4186 - 5200
ClasOhlsson 3158 - 2951
EricssonBF 10190 - 23489
Getinge 2866 - 4605
Handelsbanken 9947 - 15525
H&MB 5961 - 12110
InvestorBF 5406 - 12432
JM 1280 - 3320
Kinnevik 4867 - 9775
Lindex 6178 - 5265
NCC 4761 - 6750
Nordea 8181 - 18146
Pfizer 3866 - 3570
Sandvik 4584 - 9204
SCAB 5537 - 7150
Securitas 4221 - 5312
SkanskaBF 1821 - 4050
SKF 4366 - 7590
SSAB 1642 - 4403
Tele2B 3113 - 3900
TeliaSonera 2000 - 2813
Tradedoubler 4612 - 5112
VolvoB  5135  8016
 123 300 - 213 413
Aktier i diskretionär förvaltning genom  
Swedbank 98611 - 142676
CarlssonInvestmentManagement  115769 - 162439
 214 380 - 305 115
 
 337 680 - 518 528
Obligationer   
APFastigheter 2006–2008-11 stib+0,08%   9995 10000 9995
Landhyp5033 2001–2007-09 5,25%   34229 33000 34469
NordeaHyp5518 2003–2008-09 4,50%   10106 10000 10106
NordeaSpread2 2005–2015-05 4,85%   7630 10000 7630
OMX 2005–2008-03 stib+0,12%   13007 13000 13007
StoraEnso 2005–2011-03 3,87%   9891 10000 9891
Specialfast128 2004–2011-03 4,25%   9848 10000 10133
TeliaSonera 2006–2010-06 3,90%   23989 24000 24459
VolvoFinans 2006–2009-02 3,37%   20693 21000 20693
   139 388 141 000 140 383

Summa långfristiga värdepappersinnehav  1 391 176 - 1 880 355
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Uppskjuten skatt om 28%, vid en försäljning av samtliga långfristiga 
värdepappersinnehav, kan beräknas till ca 137 000 kkr (106 000).



Not 11   Andra långfristiga fordringar   

  2006-12-31 2005-12-31

Reversfordringar  
BrfNorraKungstornet  8520 8520
KonvertibeltförlagslånActiveBioTec   22 -
  8 542 8 520

Not 12   Kortfristiga placeringar   

  2006-12-31 2005-12-31

Diskretionär förvaltning  
Swedbank  1173 278
CarlssonInvestmentManagement   2317 429
  3 490 707
Depåkonton  
AlfredBerg  - 7282
Nordea   1489 8203
  1 489 15 485

  4 979 16 192

Not 13   Övriga fordringar   

  2006-12-31 2005-12-31

Betaldaejerhållnavärdepapper  476 146
Personalenshemdatorer  - 158
Utläggförvidarefakturering  119 1019
Övrigafordringar   339 127
  934 1 450

Not 14   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

  2006-12-31 2005-12-31

Förutbetaldakostnader  4171 2392
Upplupenintäktsränta  2217 2195
Övrigaupplupnaintäkter   628 718
  7 016 5 305

Not 15   Eget kapital   

Koncernen Reserv- Summa Konflikt- Beskattad Balans. Årets Summa
 fond Bundet EK fond period. fond överskott överskott Fritt EK

Koncernensingåendebalans  35 35 819101 76657 197105 24875 1 117 738
Disp.överskottföregåendeår    11000 -2380 16255 -24875 -
Åretsöverskottkoncernen  - - - - - 55764 55 764
 35 35 830 101 74 277 213 360 55 764 1 173 502
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Moderorganisationen Konfliktfond Balanserat överskott Årets över-/underskott

Utg.balansenlbalansräkningföreg.år 819101 196788 25294
Dispositionöverskottföregåendeår 11000 14294 -25294
Åretsöverskott    59457
 830 101 211 082 59 457

Reserverat av balanserat överskott för framtida projekt och kostnader 2006-12-31 2005-12-31

Styrelsensdispositionsfond  34199 33391
Omställningsfond  30010 20010
Övrigareserveringar   25549 28057
  89 758 81 458

Not 16   Obeskattade reserver   

  2006-12-31 2005-12-31

Periodiseringsfonder  
-Avsattvidtaxering2001   - 32674
-Avsattvidtaxering2002   11760 11760
-Avsattvidtaxering2003   13939 13939
-Avsattvidtaxering2004   14316 14316
-Avsattvidtaxering2005   16444 16444
-Avsattvidtaxering2006   12957 12957
-Avsattvidtaxering2007   28623 -
  98 039 102 090

Not 17   Övriga skulder, långfristiga   

  2006-12-31 2005-12-31

SKTFsPensionsstiftelse  404 203 400 507

Ställda säkerheter för övriga skulder  Marknadsvärde Uttagna pantbrev

Fastighetsinteckningar  
Polacken30   295000 176250
Sjöhästen5   48000 25125
NewYork7   61000 39750
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Medel avsatta till periodiseringsfonden skall, efter avdrag 
för skatt (i dag 28%), tillföras konfliktfonden vid upplös-
ning, se not 15.

Totalt har 9 500 kkr reserverats för det tvååriga projektet 
med en särskild rekryteringsenhet som påbörjades hösten 
2006. 

I posten övriga reserveringar, 25 549 kkr, ingår bl a de regi-
onala centrens överskott, 10 926 kkr och framflyttade akti-
viteter, 2 123 kkr, att överföras till 2007 års verksamhet. 

I moderorganisationens balanserade överskott om  
211 082 kkr ingår avsättningar och reserveringar för framti-
da projekt och kostnader med 89 758 kkr, se specifikation 
nedan. Kostnaden för dessa reserveringar och avsättning-
ar redovisas först det år medlen används (förbrukas) för 
ett projekt eller dylikt. 

I moderorganisationen avsatta medel till periodiserings-
fonder skall, efter avdrag för skatt (i dag 28%) tillföras 
konfliktfonden vid upplösning. T o m 2006 (tax. 2007) har 
98 039 kkr (102 090) avsatts (se not 16) vilket motsvarar 
en ökning av konfliktfonden med 70 588 kkr (73 505) efter 
skatt vid upplösning. Konfliktfondens totala bokförda vär-
de kan därmed beräknas till ca 900 689 kkr (892 606). 



Ställda säkerheter för övriga skulder  Marknadsvärde Uttagna pantbrev

NewYork6   68000 44250
Oporto2   65000 45000
Vårdtornet9   83000 49500
Tamburmajoren11   49000 830
Infanteristen1   72000 3690
Skvalberget16   83000 4900
Spetsbergen14   24000 15000
   848 000 404 295

Not 18   Skulder till koncernföretag   

Not 19   Skuld SKTFs Pensionsstiftelse   

Not 20   Övriga skulder, kortfristiga   

  2006-12-31 2005-12-31
  
Köptaejlikvideradevärdepapper  404 -
Personalenspreliminärskatt  2942 2941
Avräkningfastighetsförvaltningsbolag  2949 1373
Mervärdesskattnovemberochdecember  148 202
SkuldövrigaTria-förbund  844 -
Övrigaposter   648 645
  7 935 5 161

Not 20   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

  2005-12-31 2004-12-31
   
Upplupnakostnader,senaleverantörsfakturor  2308 1264
LO/TCORättskydd  1278 719
Förutbetaldaintäkterochbidrag  777 275
Semesterlöneskuld  6413 6612
Socialaavgifter  4712 4849
Skuldavgångsvederlagochavgångslöner   2053 1842
  17 541 15 561
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De pantbrev som lämnats i fastigheterna är de enda uttag-
na fastighetsinteckningar som lämnats i pant till annan. 
Se även not 7 avseende uppgivet marknadsvärde.

Dotterbolaget, SKTF Media AB har avräkningskonto med 
ränta hos förbundet (moderorganisationen). Likvidmässigt 
hanteras samtliga betalningar till och från dotterbolaget  
genom konton knutna till förbundets bank- och plusgiro-
konton med automatisk tömning och hämtning av likvida 
medel dagligen.

Kortfristig skuld om 25 000 kkr som reglerats i februari 
2007.



Stockholm den 19 mars 2007

Eva	Nordmark	 Förbundsordförande

Elisabeth	Adolfsson
Ove	Jansson
Annika	Brage
Anders	Blom
Anna-Lena	Danielsson
Bo-Göran	Johnsson
Marjo	Nieminen
Ann-Mari	Rydell
Delshad	Saleh
Annica	Skoglund
Olof	Thalén
Matts	Hansson	 Personalklubbens representant

Vår revisionsberättelse beträffande denna
årsredovisning har avgivits den 28 mars 2007

Ann	Carlsson		 Av förbundsmötet vald revisor

Sten	Öberg	 Av förbundsmötet vald revisor

Christer	Nordström	 Auktoriserad revisor, adjungerad
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Till förbundsmötet i Fackförbundet SKTF 

Org.nr 802001-8019

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt förbundsstyrelsens förvaltning i 
SKTF för år 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för rä-
kenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsre-
dovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att utta-
la oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan in-
formation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som förbundsstyrelsen gjort när de upp-
rättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt 
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Som underlag för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 

Revisionsberättelse

att resultaträkningen och balansräkningen fastställes,

att överskottet 59 457 464,91 kronor i enlighet med för-
bundsstyrelsens förslag; 40 908 000,00 kronor av-
sätts till konfliktfonden enligt den modell förbunds-
mötet år 2004 fastställde och 18 549 464,91 kronor 
balanseras i ny räkning

att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för 2006 års förvaltning.

Stockholm den 28 mars 2007

Ann	Carlsson	 Av förbundsmötet vald revisor

Sten	Öberg	 Av förbundsmötet vald revisor

Christer	Nordström	 Auktoriserad revisor, adjungerad
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åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedö-
ma om någon styrelseledamot har handlat i strid med för-
bundets stadgar eller årsredovisningslagen. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvi-
sande bild av förbundets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår mening inte handlat i 
strid med föreningens stadgar eller årsredovisningslagen. 

Vi tillstyrker



Så användes din medlemsavgift och övriga verksamhetsintäkter under 2006.

Medlemsavgiften

64 Medlemsavgiften

Regionalverksamhet
(SKTF-center)31%

Projekt,texrekrytering1%

Kommunikation&facklig
utveckling9%

Löner&villkor6%

Yrke&branschprojekt2%Ekonomi,medlemsadministrationochIT4%

SamarbetsorganTCOmfl6%

MedlemsstystemochövrIT-stöd3%

Personalfunktionochpers.utveckling3%

Expeditionochavskrivningar9%

Pensionärsverksamhet1%

Sekretariat4%

Parlamentarism3%

Studiecirkelstöd,medlemsstipendier1%

Inkomstförsäkring4%

SKTFDirekt4%
SKTF-tidningenmfltidningar8%






