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Hur vill du beskriva året som gått? 

Vi har tagit viktiga steg framåt i förnyelse-
arbetet. Förbundsstyrelsen har jobbat med 
att ta fram våra nya kännetecken och vi 
har fått igång ett lokalt arbete kring hur 
man kan jobba utifrån 2012-målen. Nya 
arbetssätt utvecklas hela tiden och vi  
prövar nya metoder i förbundet. Det 
känns spännande! 

Året har till stor del präglats av den 
ekonomiska krisen och dess effekter på 
den kommunala ekonomin. För SKTFs del 
handlade det om att komma igång med en 
effektiv opinionsbildning kring ett 
”Kommunpaket” där vi krävde mer pengar 
till kommuner och landsting.

Trots ett tuff ekonomiskt läge har våra 
medlemmar haft en bra löneutveckling un-
der 2009, som inneburit reallöneökningar 
på över tre procent. Våra förtroendevalda 
har gjort ett väldigt bra jobb, och åstad-
kommit ett resultat som ligger en bra bit 
över lägstnivåerna i avtalet!

Vad är du mest stolt över?

Arbetet med Kommunpaketet var en stor 
händelse. SKTF var en av flera aktörer som 
bildade opinion och vi bidrog sannolikt till 
de 17 miljarder kronor extra som regering-
en tilldelade kommuner och landsting. 
SKTF tog ett stort ansvar, vi samlade fack-
förbunden på den kommunala sidan och 
manifesterade utanför Riksdagen. Det 
fanns också ett mycket stort lokalt engage-
mang bland våra förtroendevalda. Många 
skrev debattartiklar tillsammans med 
kommunpolitiker och publicerade dem i 
lokalmedia. Jag var ute på turné och besök-
te flera kommuner och fick kunskap om 
hur den kommunala verksamheten drab-
bats av lågkonjunkturen. Där fick jag ta del 
av medlemmarnas oro för den egna arbets-
situationen och för kvaliteten i verksamhe-
ten . Det var viktiga erfarenheter som lade 
grunden till vårt arbete med kommunpa-
ketet. Jag tycker att det här är ett mycket 
bra exempel på att vi lyckades hålla ihop 

förbundet och politiken och skapa opinion 
kring en angelägen fråga.

Jag är också stolt över att vi håller i och 
utvecklar vårt arbete med Fair Union. Min 
känsla är att allt fler börjar göra kopplingen 
mellan det svenska och det internationella 
perspektivet och inser att vi lever i en glo-
baliserad värld.  Det märktes inte minst av 
responsen på de ”Schysta frukostar” som 
SKTF arrangerade runt om i landet under 
året. Där använde vi Fair Union som en 
arena för att berätta om vårt internationella 
arbete, både i biståndsprojekt och i EU-
sammanhang. Förändringen märks också 
av det faktum att två av tre landsting – in-
klusive de tre största - idag ställer etiska 
krav vid sin upp handling av varor. SKTF 
har varit drivande i den frågan, inte minst 
lokalt, och vi har lyckats göra skillnad.

Ett av de nya kännetecken SKTF tog fram 

under 2009 är att vi ska vara ”personliga”. 

Vad innebär ”personlig” för dig i ditt upp-

drag?

Att vara personlig handlar för mig om att 
se en annan människa med respekt, på ar-
betsplatsen och i livet i övrigt. Men också 
att försöka bjuda på sig själv i mötet med 
andra. När jag träffar människor eller pra-
tar inför grupper försöker jag att inte bara 
tala om sakfrågor, utan alltid koppla dem 
till en egen känsla, upplevelse eller erfa-
renhet. På det sättet vill jag uttrycka vem 
jag är och hur jag tänker. Jag tror att det är 
bra om vi fackliga företrädare vågar bli mer 
personliga och visa vårt engagemang. 
Människor som brinner för ett bättre ar-
betsliv, det är själva drivkraften för fackför-
eningsrörelsen!

På vilket sätt har den ekonomiska krisen 

påverkat SKTFs medlemmar?

För många har den ekonomiska krisen 
inneburit en oro för nedskärningar och 
varsel, även om det visade sig att kommu-
ner och landsting inte behövde varsla så 
många som man befarade i början av året. 
Nedskärningar har genomförts i de allra 
flesta kommuner och landsting. Det har 
främst kommit till uttryck genom vika-
riestopp, att tidsbegränsade anställningar 

Eva Nordmark om året som gått
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Vad är dina förhoppningar inför 2010?

Först och främst; att vi lyckas bra med årets 
avtalsrörelse. Vi har ett tufft läge då vi  
befinner oss mitt i en lågkonjunktur. Våra 
arbetsgivare känns mer enade än någonsin 
i sin syn på ett centralt nollavtal. 

Nästa år är valår. Min förhoppning är att 
vi sätter välfärdens kvalitet och dem som 
arbetar med välfärdstjänsterna högt upp på 
den politiska agendan, och att vi därmed 
bidrar till en diskussion om välfärdens  
utveckling. 

2010 är det år då vi har möjligheten att 
få SKTF att börja växa. Vi har tagit viktiga 
steg i förnyelsearbetet och vi kommer att 
ha ett rekryteringsteam på plats som kan 
ge en extra skjuts åt rekryteringsarbetet. Vi 
vet att vi har ett bra erbjudande som kan 
locka unga, nyanställda och akademiker. 
Att rå på antalet oorganiserade är en annan 
viktig utmaning. 

Jag ser också fram emot förbundsmötet! 
Vi befinner oss i halvtid inför 2012 och det 
känns viktigt att stämma av hur långt vi 
har kommit. Eftersom förbundsmötet lig-
ger en vecka efter riksdagsvalet så hoppas 
jag naturligtvis också att statsministern har 
möjlighet att besöka förbundsmötet.

inte har förlängts och att många har fått en 
stressigare arbetssituation i största allmän-
het. För en del yrkesgrupper har arbetsbe-
lastningen ökat betydligt under året. Jag 
tänker till exempel på personalen i social-
tjänsten som har haft ett tufft år med en 
kraftig ökning av sökande av försörjnings-
stöd. Ökningen beror främst på arbetslös-
heten men också på förändringarna i ar-
betslöshets- och sjukförsäkringen. 

Jag kan också känna en oro för äldre-
omsorgen där våra medlemmar lyckats 
upprätthålla en god kvalitet, men där man 
som chef känner att den egna arbetssitua-
tionen blivit tuffare. En undersökning av 
våra chefer inom äldreomsorgen visar att 
många känner att de inte riktigt räcker till. 

Men krisen har också fört med sig krea-
tivitet och nytänkande. En undersökning 
av våra chefsmedlemmar som vi genom-
förde under hösten, visar att många chefer 
upplever att de har fått ett starkare mandat 
att genomföra förändringar och att man 
blivit tvungen att tänka nytt. Det upplever 
många som positivt.

Europeiska branschorganisationen för of-

fentligt anställdas förbund (EPSU) hade 

kongress under året. På vilket sätt påverkar 

SKTF på Europanivå?

Som styrelseledamot i EPSU deltog jag i 
kongressen som ägde rum i Bryssel. Runt 
550 delegater från fackliga organisationer 
från hela Europa samlades för att lägga 
den fackliga strategin för de kommande 
fem åren. Bland annat antog EPSU en re-
solution om likalön och en resolution om 
strukturella löneskillnader som SKTF lagt 
fram. Vi uppmanade kongressen att beslu-
ta om ett tillägg till resolutionen om lika lö-
ner och EPSUs lönepolitik. Det innebär att 
det inte är acceptabelt att lönerna i kvinn-
ligt dominerade branscher är lägre än i 
manligt dominerade branscher och att så-
dana löneskillnader ska undanröjas. Vi 
kommer aldrig att få lika lön om vi inte 
också tar itu med de strukturella hinder 
som finns och som inte bara drabbar kvin-
nor men också de män som jobbar i de 
kvinnodominerade branscherna.





Förbundsstyrelsen:
Vad gjorde dig mest stolt 
över SKTF under 2009?

Verksamhetsberättelse 7



Verksamhetsberättelse8

Ove Jansson
– Regionala förbundskonferenserna! För 
mig var dessa otroligt viktiga för att känna 
av att det finns en vilja till att jobba med ett 
förändringsarbete i SKTF enligt våra 2012-
mål! Och att det dessutom har börjat hän-
da saker och ting på olika håll i vår fören-
ing. Jag är också stolt över att SKTF driver 
på vårt gemensamma förändringsarbete i 
TCO-familjen, FacketFörändras.nu.

Veronica Karlsson
– Jag minns kreativiteten utifrån målen 
2012 och uppslutningen kring fairfrågor-
na. Glädjs åt att SKTFs insatser gav resul-
tat bland annat i form av massor påverkan 
på arbetsplatsnivå, mer pengar till kom-
munerna och att det togs rejäla kliv i arbe-
tet med etisk upphandling. 

En personlig höjdpunkt var när en nöjd 
medlem verkligen såg kraften i och 
resultatet av vårt gemensamma arbete och 
sa att hon ”var så stolt över oss i SKTF”.

Karl-Gustav Forsberg
– Mina minnen från 2009 präglas av 
finanskrisen och de varsel och krisavtal 
som den resulterade i, jag minns även hur 
vi lyckades i vår kampanj för ett 
kommunpaket.

Mitt mest personliga minne inom mitt 
facklig uppdrag från 2009 var de regionala 
förbundskonferenserna, hur 2012 arbetet 
tog ny fart bland förtroendevalda i klubbar 
och avdelningar, med PIFFI som ett 
naturligt signum för hur vi vill uppfattas.
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Martin Persson
– Jag kommer framförallt bära med mig 
känslan av att arbetet med SKTF 2012 inte 
är något som bara ligger framför oss. Efter 
mina besök och träffar med 
förtroendevalda runt om i landet märker 
jag att det är en insikt som har landat. 
Arbetet är igång och är levande och även 
om vi tar olika vägar och har olika långt att 
gå så kan vi boksluta 2009 med att vi är 
ett förbund som är i rörelse. Vi har en 
förändringshistorik vi kan se tillbaka på 
vilket kommer underlätta vårt fortsatta 
arbete mot målen i SKTF 2012. 

Anna-Lena Danielsson
– Det jag minns bäst från 2009 är alla 
underbara medlemmar och 
förtroendevalda som jag träffat. Jag mins 
också det otroliga engagemang som 
skapades hemma i Lycksele för att utveckla 
och behålla Öron-näsa-hals- kliniken vid 
lasarettet, när det hettar till finns det 
oanade krafter som med vårt fackliga stöd 
blomstrar. Att Sveriges Kommuner och 
Landsting under 2009 äntligen kom fram 
till att man nu kan ställa etiska och sociala 
krav vid upphandling tycker jag är en 
seger, detta är något som vi arbetat för 
under många år.

Carin Neanro
– Vad jag kommer att minnas mest är nog 
att vi dels gick plus på antal medlemmar 
under vissa månader och alla möten med 
medlemmar som jag haft under året, för 
mig som ny i FS så har jag träffat 
medlemmar från många olika 
verksamheter och delar av landet, det har 
varit väldigt berikande för mig!
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Delshad Saleh
– Det som jag minns är SKTF 2012 och de 
regionala förbundskonferenserna. Då 
koncentrerade vi vikten av ett modern 
fackförbund och att vi är en stor aktör i 
TCO familjens förändringsmekanism 
facketförändras.nu

Annica Skoglund
– De regionala förbundskonferenserna. 
Det var kul att resa runt i landet och träffa 
förtroendevalda och prata SKTF 2012. Det 
är spännande att se att vi pratar om samma 
fackliga saker över hela landet. Vi har 
massor att lära oss av varandra. Vi behöver 
inte ”uppfinna hjulet” överallt. 

Jag hade förmånen att få resa till 
Skottland och titta på volontärverksamhet 
inom äldreomsorgen. Inspirerande och 
tankeväckande! 

TCOs reklamfilm om kollektivavtalet! 
Jag har pratat mycket om vikten av 
kollektivavtal!

Annika Strandhäll
– Det jag kommer att minnas mest från 
2009 var att processen kring att förändra 
SKTF och att nå 2012-målen tog fart i 
förbundet . Det har varit ett spännande år 
då man efter besluten på förbundsmötet 
också kunnat se att en stor andel av SKTFs 
avdelningar och klubbar nu börjar ta 
ansvar för besluten genom att vidta mått 
och steg i t ex sina verksamhetsplaner.  
Andelen arbetsplatsaktiviteter och vår 
närvaro hos medlemmarna ute på 
arbetsplatserna har ökat. Vi hade också 
under 2009 betydligt bättre 
medlemssiffror än tidigare år. Vi, alla 
SKTFs 15000 förtroendevalda och 
anställda på förbundet är tillsammans 
genom ett målmedvetet arbete på väg att 
vända utvecklingen och det känns 
fantastiskt.

Nu gäller det att inte tappa fart 2010 
utan att inte bara orka hålla i utan att öka 
farten för att nå vår nya position som ett 
attraktivt fack i tiden med fokus på de 
målgrupper vi beslutat om.

Verksamhetsberättelse
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Anders Blom
– Jag tycker att vi gjorde ett antal väl 
genomförda regionala 
förbundskonferenser. Bra upplägg och bra 
kritik från de flesta ställena. Vi lyckades 
lyfta 2012 och våra mål ytterligare en 
dimension-PIFFI. Min upplevelse var att 
de förtroendevalda som var med var nöjda 
och tyckte att dagarna var innehållsrika. FS 
ledamöterna gjorde bra ifrån sig, vi var väl 
förberedda och visste vad vi ville. Vi har en 
gemensam målbild som vi också lyckas 
förmedla till de förtroendevalda. Men vi är 
inte färdiga än, det finns mycket kvar att 
göra. Och det är inget som FS kan göra 
själva utan detta måste vi göra 
tillsammans.

Jag tycker också att vi förde en 
konstruktiv debatt i förhållande till 
finanskrisen. Det var  inte bara vår 
förtjänst men vi drev ändå frågan om 
kommunpaket på ett bra sätt.

Vi genomförde också ett bra Nationellt 
Forum för Svenska Kyrkan två dagar som 
var fyllda med inspiration och kunskap 
även här lyckades vi lyfta 2012 och målen 
ytterligare en dimension.

I våra mätningar så ser vi också att vi 
ökat medlemsmässigt i våra målgrupper 
och det är väldigt inspirerande och 
hoppfullt inför framtiden.

Sven-Erik Trulsson
– 2009 var ett händelserikt år så det är 
svårt att välja, vi hade t ex bra regionala 
förbundskonferenser som gav fart åt 
förändringsarbetet. 
Kommunikationsplattformen PIFFI 
lanserades. Vi lyckades vända trenden 
beträffande medlemstappet och vi var del i 
en kanonbra kollektivavtalskampanj. Men 
om jag ska lyfta fram något särskilt så 
väljer jag ändå kommunpaketskampanjen 
som gav en rejäl medial uppmärksamhet 
och säkerligen bidrog till de extrapengar 
som regeringen plockade fram. Någonting 
annat som är värt att nämna – och som 
också uppmärksammats medialt – är att vi 
för första gången hade med ett miljökrav i 
ett avtalsyrkande. 

Maud Gustavsson
– Att vi centralt, regionalt och lokalt i SKTF 
tog ett samlat ansvar för att starta 
processen för att nå förbundets mål – 
SKTF2012. Vi har tagit steg framåt genom 
bland annat gemensamma kampanjer och 
genom att förtroendevalda och tjänstemän 
tillsammans varit mer ute i verksamheten 
och mött medlemmar och potentiella 
medlemmar direkt på arbetsplatsen. 

Opinionsbildningen och kraftsamlingen 
kring ett ”Kommunpaket” för bibehållna 
jobb och en fortsatt utvecklad välfärd, var 
en oerhört viktig fråga som också ledde till 
mer resurser till kommuner, landsting och 
regioner. 

SKTF och SKTFs A-kassa genomförde 
ett miljöarbete som ledde till att man i 
mars månad erhöll Stockholms stads 
miljödiplom. Ett viktigt steg i vårt arbete 
med att ”leva som vi lär” utifrån att vara en 
Fair Union. Nämnas bör även arbetet 
tillsammans med övriga TCO förbund 
inom ramen för FacketFörändras.nu och 
lanseringen av kampanjen kring, 
Kollektivavtalets värde, vilket har bidragit 
till större kännedom om värdet av schysta 
villkor på arbetsmarknaden. 

Målinriktat arbete med att visa på och 
utveckla medlemsnyttan i SKTF kan vidare 
exemplifieras med lanseringen av SKTFs 
karriärcoacher, Utbildningssatsningen, 
Tria, yrkesträffar m.m.

2010 tar vi ytterligare steg i arbetet med 
att bli det självklara valet för akademiker, 
unga och nyanställda.
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SKTFs mål 2012 

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

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

En viktig utgångspunkt för att nå målen är 
att ta makten över den fackliga tiden.

1. Vi är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda.
2. Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroendevalda.
3. Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det genom nya arbetssätt och arbetsformer.
4. Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget. 
5. Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media. 
6. Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget före.
7. Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.
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Ove Jansson om 2012-mål nr 1:

Varför är det här viktigt?

Vi organiserar och rekryterar inte de här grupperna i tillräckligt hög omfattning idag. 

Kanske lyckas vi få 10-20 procent av akademikerna inom vårt organisationsområde. 

För att vi ska lyckas få igenom våra villkor och forma agendan behöver vi få med fler. 

Likadant är det när det gäller unga. Många av dem väljer att inte gå med i facket alls. 

Många har korta anställningar och andra förutsättningar, med behov som vi kanske 

har varit dåliga på att möta. Vår målsättning är förstås att organisera alla inom vårt 

organisationsområde, för att kunna bli starka och driva på för bättre villkor och löner. 

Men när vi som idag missar de unga och akademikerna blir det ett glapp i 

organisationsstrukturen. 

Vad tycker de förtroendevalda som du möter?

Det har skett en tydlig förändring under de senaste åren. Idag finns en större förståelse 

för att vi måste adressera akademiker på ett särskilt sätt. Insikten om att det finns allt 

för många som gör ett annat val har blivit större. Vårt utbud och vår service är 

kanonbra, men trots det når vi inte fram, det märker de förtroendevalda. Fortfarande 

märker jag ibland av motsättningar mellan att prata akademiker och att prata ”alla”. 

Men för att lyckas behöver vi få med den grupp som saknas, där glappet finns, för att 

hålla på vår organisationsprincip. För mig är det en enkel matematik.

Ska vi strunta i dem som inte tillhör gruppen akademiker, unga och nyanställda?

Nej. Det mesta av vår service och våra tjänster, det vi erbjuder i medlemskapet, ska vi 

ju ha kvar. Idag funkar det bra för de andra grupperna, där lyckas vi helt enkelt redan 

idag. Däremot ska vi rikta oss till de grupper där vi har brister.

 

Vad ska man säga till en ung nyanställd akademiker för att få honom eller henne att 

vilja gå med i SKTF?

Att faktiskt ta kontakt är det viktigaste. Fråga vad hans eller hennes förväntningar på ett 

fackförbund är. Särskilt bra saker att lyfta fram tycker jag är vår tillgänglighet via SKTF 

Direkt och att vi finns på arbetsplatsen, men det finns ju mängder av andra saker 

också, till exempel karriärcoachningen. 

Jag tycker också att vi behöver prata mer om att SKTF är en organisation med en 

värdegrund, att vi är tydliga med det. Vår grund är inte idén att försäkra, utan att 

förändra framför allt förutsättningarna i arbetslivet. Och när vi är många kan vi skapa 

bättre villkor. Vår organisation ger medlemmen andra möjligheter och andra 

plattformar för påverkan.

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

Fler inträden, färre utträden
Under 2009 rekryterade SKTF 7811 nya 
medlemmar medan 8818 lämnade för-
bundet. 76 procent var utträden som inte 
gick att påverka – där pensioneringar var 
största enskilda orsaken till utflödet. En 
nettominskning med -1007 medlemmar, 
det vill säga -0,8 procent. Jämfört med 
2008 så gick nära 900 fler med i SKTF 
och färre lämnade förbundet. 

SKTF har cirka 160 000 medlemmar 
totalt, inkl pensionärsmedlemmarna. 
Dessutom har vi 35 000 
studentmedlemmar i Tria. SKTF har cirka 
122 000 aktiva medlemmar.

23 procent av de nya medlemmarna är 
under 30 år (att jämföras med 3 procent av 
hela SKTFs  medlemskår).

Karriär i fokus under vårens 
rekryteringskampanj
Under SKTFs rekryteringskampanj den 
4-17 maj besökte SKTFs ombudsmän 133 
arbetsplatser över hela landet, mängder av 
karriärcoachningar genomfördes och 
SKTF fick många nya medlemmar. Tanken 
var att synliggöra nyttan av medlemskapet 
och berätta om fördelarna med att vara 
medlem i SKTF. Temat för kampanjen var 
karriär.

– I Örnsköldsvik hade vi ett lunchmöte 
där vi bjöd in medlemmar och uppmanade 
dem att ta med en rekryteringsbar kollega, 
en tom mage och ett öppet sinne, säger 
Marta Båth-Larsson, ombudsman på 
SKTF-centret i Sundsvall. Vi bjöd på lunch 
och efterrätten bestod av 
bordsdiskussioner kring något av våra fyra 
teman karriär, lön, arbetsmiljö och 
kollektivavtal. 

Under kampanjen ”smyglanserades” 
SKTFs karriärcoacher, en på varje SKTF-
center. Karriärcoacherna stödjer våra 
medlemmar med att bland annat ta reda 
på vad de kan, vilka egenskaper de har och 
vad som motiverar dem.
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Fler unga, nyanställda och 
akademiker i SKTF tack vare Tria
Många Triamedlemmar som tog examen 
under våren 2009 och tillhör SKTFs 
organisationsområde tackade ja till 
medlemskap i SKTF när de fick jobb. 
Jämfört med dem som tog examen hösten 
2008 och blev medlemmar då, är det nu 
en dubblering av övergångar.

– Ökningen kan bero på att vi har varit 
mycket tydligare i kommunikationen till 
Trias medlemmar under deras sista år som 
medlemmar i Tria, säger Marianne 
Wiström, nationellt ansvarig för över-
gångsverksamheten i SKTF. 

– Både när det gäller budskap och 
avsändare, som t ex i brevutskicket som 
Triamedlemmen fick i brevlådan i 
samband med examen, har vi förenklat 
informationen om vad man får i sitt 
medlemskap. Vi har också lyft fram att det 
endast kostar 100 kr under sitt första år 
som yrkesverksam medlem. Dessutom är 
SKTF som varumärke mycket mer synligt.

– Utöver att erbjuda det som Tria har i 
sitt medlemskap har förbunden nu börjat 
”öppna upp sig” så Triamedlemmen även 
får ta del av de förmånerna, som t ex 
karriärcoachning. Det ser jag som jätte-
viktigt för att börja skapa en relation till 
förbunden, berättar Marianne Wiström. 

Högskolepanelen: Utveckling 
viktigt för morgondagens SKTF-
medlemmar
Högskolepanelen blev under 2009 ett nytt 
sätt för SKTF att fånga upp studenters 
åsikter och upplevelser. SKTFs förbunds-
styrelse gick ut med ett erbjudande där 
TRIA-studenter inom SKTFs 
verksamhetsområde erbjöds möjlighet att 

delta i Högskolepanelen. Cirka hundra 
studenter hade anmält sig till panelen i 
början av 2009.

Deltagarna i Högskolepanelen får svara 
på enkäter, som SKTF sedan analyserar. I 
februari genomfördes den första webb-
enkäten, där 79 personer deltog.

– Vi ställde många frågor inom olika 
områden, vilket gav en bred bild av vad 
panelen tycker, berättar Veronica Karlsson 
i SKTFs förbundsstyrelse. 

Enkätsvaren visade att studenterna i 
panelen är tämligen självsäkra och har en 
ljus syn på framtiden. En mycket stor del 
av studenterna tror att de kommer att få 
jobb direkt eller kort tid efter avslutade 
studier och alla tror att de kommer att 
arbeta i huvudsak eller delvis med det som 
de är utbildade till. 

Att ha ett yrke där man själv får ut-
vecklas verkar vara oerhört viktigt för 
studenterna. På frågan vad man prioriterar 
högst i sitt framtida yrke rankar student-
erna ”att det är självutvecklande” allra 
högst och detta återkommer sedan i 
många av de kommentarer som lämnas. 

– Det är intressant, säger Veronica 
Karlsson. Det här har självklart betydelse 
för oss i SKTF och hur vi ska jobba för att 
påverka arbetslivet i framtiden. Avtalen 
kanske bör fokusera mer på kompetens-
utveckling och påverkansmöjligheter.

Nästan två tredjedelar av de svarande 
tror att de kan få kompetenshöjning via 
facket. Av dessa anser nästan alla att man 
kan få bättre kunskaper om rättigheter och 
skyldigheter på arbetsmarknaden. Men en 
stor andel, cirka två tredjedelar, tycker även 
att facket kan bidra med kompetens inom 
det framtida yrket, nätverksskapande samt 
stöd och coachning i karriären. 

Orten i fokus: En hel stad på en 
dag

I Västeråsregionen jobbar man sedan 
hösten 2008 tillbaka med ett koncept som 
man kallar Orten i fokus. På olika arbets-
platser på en och samma ort passar man 
på att prata livspusselfrågor med medlem-
mar och tänkbara medlemmar.

Besöket på en viss ort planeras in långt i 
förväg. 2-3 månader innan åker personal 
från centret till orten och träffar represent-
anter för avdelningar och klubbar 
åtminstone inom kommuner, landsting 
och kyrkan. 

– Där går vi igenom upplägget och 
fördelar arbetsuppgifter. Vi vill grunda hos 
arbetsgivaren i förväg, så att vi på varje 
ställe har en arbetsgivare som är positiv till 
att vi kommer, säger Leif Persson, 
ombudsman på SKTF-centret i Västerås.

På dagen då en viss ort är i fokus har 
man framför allt gjort arbetsplatsbesök.

– Vi är på plats runt åtta på morgonen 
och står då vid entréer och i personal-
matsalar. Vi ställer upp roll-ups och ställer 
fram material. Under dagen gör vi sedan 
enormt många arbetsplatsbesök, då vi 
verkligen går runt och knackar dörr. På 
varje arbetsplats är det ett ombud som går 
runt tillsammans med en ombudsman. 
Varje gång hålls också en eller två chefs-
träffar för alla chefer, oavsett verksamhet, 
berättar Leif Persson. 

Inför varje Orten i fokus-dag skickas ett 
pressmeddelande ut, och i exempelvis 
Eskilstuna fanns två lokaltidningar på plats 
under dagen. 

– Styrkan med det här konceptet är att 
det håller över tid. Vi kommer att fortsätta 
allra minst fram till 2012. Jag tycker att de 
här aktiviteterna ligger i linje med alla 
SKTF 2012-mål. Och på alla orter rekryter-
ar vi, säger Leif Persson.

Konceptet används i Västeråsregionen 
och region Väst, och fler regioner planerar 
att starta.



det är ett bra sätt att visa upp SKTF på.
– Att ha något att lämna över gör det 

lättare att ta kontakt och det ger en bra bild 
av SKTF redan innan den nyanställde fått 
jobbet. Och även de som inte fick jobbet får 
förhoppningsvis en bra bild av oss, berättar 
Marcus Gustavsson i 
Göteborgsavdelningen.

Sommarjobbsexperten gav unga 
sommarråd
För andra året i rad ansvarade SKTF Direkt 
för Sommarjobbsexperten inom ramen för 
TCO-initiativet Facketförändras.nu som 
riktar sig till unga mellan 20 och 35 år. 

Under sommaren har 100 000-tals 
unga, många av dem studenter, sommar-
jobb. För dem och många fler fanns under 
perioden 15 maj till 31 augusti 2009 
Sommarjobbsexperten, som gav råd och 

SKTF på Peace and Love-festivalen
Besökarna i ett fullsatt tält på Peace and 
Love-festivalen i juni i Borlänge fick vara 
med om en mycket intressant debatt, när 
SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark 
diskuterade med musikern Stefan 
Sundström.

Stefan varnade för slitna ord som 
demokrati och berättade om sitt engage-
mang under åren och vikten av att aldrig 
sluta kämpa för det man tror på. Debatten 
fortsatte med olika vinklingar utifrån 
individualism och vikten av gruppens 
engagemang och solidaritet. En stark 
individ är viktig för att med hjälp av 
dennes engagemang föra en grupps 
värderingar framåt. Eva berättade om att vi 
SKTF:are bör kämpa för en större frihet i 
framtiden när det gäller vår arbetstid. 
Stefan och Eva var rörande överens om att 

man aldrig får sluta tro på och kämpa för 
det man tycker är viktigt i livet.

Nytt material för att visa upp SKTF 
på anställningsintervjuer
Att vara med på anställningsintervjuer är 
ett bra tillfälle att presentera SKTF. 2009 
togs ett nytt kitt fram, som ombudet kan ta 
med och lämna till den som varit på 
intervju. 

Kittet för anställningsintervjuer består 
av ett brev som beskriver vad SKTF kan 
hjälpa till med under rekryterings-
processen, allmän information om SKTF 
och till vem den intervjuade kan höra av 
sig med frågor. I kuvertet är det också 
trevligt att lägga i en liten profilpryl från 
SKTF.

Göteborgsavdelningen började använda 
materialet under hösten, och de tycker att 
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stöd på telefon och mejl om nästan allt 
som rör sommarjobbet.

– Det är väldigt kul att TCO och 
FacketFörändras.nu vill att vi och våra 
proffsiga rådgivare ska ansvara för 
Sommarjobbsexperten, sa Elisabeth 
Lewander, verksamhetschef för SKTF 
Direkt. 

Nya modeller för 
medlemsavgiften utreddes
Sedan lång tid tillbaka har SKTFs 
medlemsavgift bestämts som en procent-
sats på lönen. En grupp med förtroende-
valda har under året sett över om andra 
avgiftsmodeller kan passa förbundet 
bättre. 

Förbundsmötet bestämde 2008 att 
tillsätta en utredningsgrupp som till 
förbundsmötet 2010 ska komma med 
förslag till en avgiftsmodell för SKTF. 
Uppdraget var att titta på nya avgifts-
konstruktioner i syfte att främja 
rekryteringsmöjligheten. 

– Den avgiftsmodell vi har nu, nämligen 
en procentsats på lönen med ett tak som 
bestäms varje år och ett eventuellt tillägg 
för avgift till avdelning eller klubb, har 
funnits sedan 70-talet, berättar förbunds-
styrelsens representant Ove Jansson, som 
utsågs att leda avgiftsutredningen. 

– Det finns både för och nackdelar med 
procentavgift. Många tycker att det är det 
mest rättvisa systemet. Samtidigt finns det 
problem. Det kräver mycket dyr admini-
stration, och det är många gånger osäkert – 
har vi rätt löneuppgifter i registret, och har 
medlemmen rapporterat in om till 
exempel ändrad sysselsättningsgrad?

Under arbetet gjorde gruppen studie-
besök hos organisationer som valt andra 
avgiftsmodeller. 

– Vissa organisationer har en fast avgift, 
lika för alla medlemmar. Andra har en 
trappmodell med intervaller för olika in-
komster, säger Ove Jansson. 

– Vårt fokus är att förenkla för medlem-
marna, fortsätter han. Det är väldigt 
komplext och mycket att ta hänsyn till. Hur 
skulle till exempel en enhetlig avgift på-
verka intäkterna till avdelningar och 

klubbar? Vi måste väga för- och nackdelar.
Utredningens förslag gick under hösten 

ut på remiss till avdelningar och klubbar. 
Beslut om eventuell ny avgiftsmodell tas 
på förbundsmötet 2010.

Nu kan man bli medlem via SMS
En nyhet under hösten 2009 var möjlig-
heten att bli medlem via sms. Det enda 
man behöver göra är att skicka ett SMS till 
nummer 72 500 och skriva SKTF. 
Personen som sms:at blir då uppringd av 
anställda på SKTF som tar de 
kontaktuppgifter som behövs för att bli 
medlem.
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Bli medlem i SKTF! 
Sms:a SKTF till 
72 500



SKTFs karriärpaket en succé
Personliga karriärcoacher, granskning av 
CV, karriärreportage och tester på webben 
– det är några exempel på karriärtjänster 
SKTF erbjuder medlemmarna utan extra 
kostnad. SKTFs karriärpaket utvecklades 
under 2009. Bland annat lanserades sju 
regionala karriärcoacher, som ger person-
lig karriärrådgivning till medlemmarna. 
Nya karriärtest lanserades också på sktf.se.

Personliga karriärcoacher
Under året har SKTF utbildat egna karriär-
coacher, och varje SKTF-center har nu sin 
egen karriärcoach. SKTFs karriärcoacher 
stödjer medlemmarna med att ta reda på 
vad de kan, vilka egenskaper de har och 
vad som motiverar dem, bland annat 
genom samtal och tester. Över 500 
medlemmar har coachats under 2009.
SKTFs karriärcoacher har varit på mängd-
er av arbetsplatsbesök i sina respektive 
regioner och berättar om tjänsterna för 
medlemmar och presumtiva medlemmar, 
och har medverkat på flera mässor.

Hjälp till nytt jobb
SKTF hjälper medlemmarna med att vässa 
sina cv:n och sina personliga brev.  Över 
300 medlemmar har fått sitt cv och 
personliga brev granskat under 2009 av 
cv-granskarna på SKTF Direkt. SKTFs 
karriärcoach tränar medlemmana inför 
anställningsintervjun om de skickar in 
ansökningshandling och platsannons. Ett 
20-tal medlemmar har utnyttjat denna 
tjänst under 2009.

Medlemmarna kan även hitta ett nytt 
jobb via SKTF samarbetspartners.
 
Utveckling på sktf.se
På sktf.se/karriar finns karriärreportage, 
frågor och svar från vår arbetsgivarpanel, 
tips angående din karriär och tester med 
möjlighet till personlig feedback. Nära 400 
medlemmar har fått personlig feedback på 
de tester som ligger på sktf.se

Annika Strandhäll om 2012-mål nr 2:

Varför är det här viktigt?

Det här är ett av de viktigaste målen för att vända den negativa trenden avseende 

medlemsantalet och direkt avgörande ur rekryteringssynpunkt. Om man inte är nöjd 

med den service och det bemötande man får i en organisation så blir man inte kvar 

där. Om vi kan förbättra dialogen så ökar även glädjen i det fackliga uppdraget. Det är 

ju roligt med nöjda och stolta medlemmar och det ger i sin tur andra positiva effekter. 

Hur ska vi kunna uppnå det här målet? 

Vi måste återgå till att vara det nära, lokala facket. Det handlar om att man som 

förtroendevald måste bjuda in sig till arbetsplatsen. Vi har ju även en hel del stöd för 

att underlätta de mötena, till exempel genom olika kit och material. Det känns alltid lite 

roligare att ha med sig något ut till medlemmar och presumtiva medlemmar. 

Vad tycker förtroendevalda som du möter? 

De allra flesta är väl medvetna om att det här är en viktig punkt och att vi idag inte är 

det arbetsplatsnära facket fullt ut. Alla vet att dialog är viktigt, och framför allt i den tid 

vi lever i nu, med ekonomisk kris och neddragningar som kan drabba kommun och 

landsting. 

Sedan finns det de som känner rädsla och oro för att jobba på det här sättet. När 

man är ute bland medlemmarna så kan det även komma upp andra saker som man 

måste ta tag i. Enskilda ärenden till exempel. Det kan vara skrämmande, men om vi 

har den insikten att det kan hända så får vi se det som en utmaning. 

Vad är nästa steg för avdelningar och klubbar? 

De måste sätta sig ner och kryssa dagar i kalendern. Konkret ta makten över den 

fackliga tiden och prioritera att var ute och möta medlemmarna i dialog. Det finns en 

vilja och en kreativitet idag bland våra förtroendevalda, där man hela tiden kommer på 

nya sätt att komma medlemmarna nära och där kan man dra lärdom av varandras 

goda exempel.

2. Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever  
 en god dialog med förtroendevalda.
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Nya karriärtest visar inre 
drivkrafter
Karriär kan betyda helt olika saker för olika 
människor. SKTF lanserade under hösten 
ett nytt avancerat test, där medlemmarna 
kan testa sina inre drivkrafter och se vilken 
karriärstil han eller hon har. 

Drygt 30 års forskning har visat att vi 
har olika behov av att göra karriär och att 
det finns vissa mönster i karriären. 
Karriärmodellen som SKTF använder 
kallas Decision Dynamics karriärmodell™ 
och är en av världens mest använda 
karriärmodeller. 

Hanna Jansson, karriärcoach på SKTF-
centret i Malmö, berättar att medlemmar 
som har gjort testet drog paralleller med 
både sitt arbetsliv och privatliv. De såg 
mönster i vad som motiverar dem och fick 
en del förklaringar. 

– Du kan även upptäcka drivkrafter som 
du har men som du inte använder i jobbet 
idag. Det kan till exempel vara ett du 
jobbar som generalist, men kanske skulle 
trivas bättre som specialist. Eller att du vill 
byta jobb ofta, men att det i andras ögon 
inte uppfattas som ”fint” att göra det för 
ofta. Kanske visar det sig att det är just 
dessa nya utmaningar och förändringar 
som motiverar dig i din karriär.

Uppskattad tjänst
Undersökningar visar att SKTFs karriär-
tjänster uppskattas av medlemmarna. 
Senaste undersökningen visar att 80 % 
ansåg att helhetsintrycket av tjänsten är 
”Mycket bra”.  77,5 % av dem som använt 
sig av karriärcoachning ger betyget MVG 
till den de talat med. Hälften ansåg att 
karriärcoachningen ”Hjälp dem utifrån 
den situation de befann sig i då de an-
mälde sig till tjänsten”. 80 % anser det vara 
mycket viktigt att SKTF tillhandahåller 
denna tjänst.

I september gick ett regionanpassat 
digitalt nyhetsbrev ut till SKTFs medlem-
mar där karriärcoacherna presenterade sig 
och berättade om karriärpaketet. Som ett 
resultat av det anmälde sig över 400 
personer till karriärcoachning och nästan 
100 personer skickade in sina CV för 
granskning. 

– Det är roligt att så många tycker att det 
är bra och vill ta del av erbjudandet, för 
detta är faktiskt något som alla medlem-
mar kan använda sig av. Jag har fått positiv 
feedback från många medlemmar som 
tycker detta är en väldigt bra förmån, säger 
Linda Andersson, karriärcoach i Västerås.

SKTF hälsa utvecklades
Under året utvecklades SKTFs hälso-
satsningar på olika sätt. Det webb-baserade 
hälsoprogrammet Formgivaren fick 
modernare design, och SKTF Hälsa blev 
det nya samlingsnamnet för alla hälso-
satsningar. Nya förmåner som berör hälsa 
infördes också.

Sedan 2005 erbjuder SKTF 
medlemmarna redskap för att förbättra sin 
hälsa och sitt välmående. I hälsoprogram-
met Formgivaren finns mat- och motions-
tips, recept och hälsotester. Användarna 
kan följa sin hälsoutveckling med dagbok 
och statistikfunktioner, och ställa frågor till 
hälsoexperterna i diskussionsforumet. 
Formgivaren fick 2009 ett nytt, modernare 
utseende och enklare struktur. Fortfarande 
är fokus på att få personlig motivation för 
ett hälsosammare liv, och bra redskap för 
att genomföra förändringen.

Nytt var också att samla alla SKTFs 
hälsosatsningar under namnet SKTF 
Hälsa. 

Några nyheter var träningsrabatt på 
Nautilusanläggningar över hela Sverige, 
träningsprodukter med SKTFs logga finns 
att beställa i SKTF-butiken, tips för bättre 
hälsa och friskvård på arbetsplatsen.

SKTF Direkt förbättrar 
rådgivningen genom 
direktkontakter med 
förtroendevalda
Från september 2009 kan SKTF Direkt 
ringa upp förtroendevalda för att få mer 
information i ett medlemsärende. Tanken 
med det nya arbetssättet är att avlasta 
SKTF-centren, och ge medlemmen 
snabbare och bättre service.

När SKTF Direkt startade fanns ett 
direktiv om att rådgivarna inte skulle ta 
kontakt med förtroendevalda eller med 
arbetsgivare. Istället skulle ombuds-
männen ta hand om frågor som gällde 
sådana kontakter. Det förändras nu.

– Under åren har vi på SKTF Direkt 
upptäckt att vissa frågor skulle gå betydligt 
snabbare att lösa om rådgivaren fick ta en 
direktkontakt med den förtroendevalde, 
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istället för att lämna över frågan till en 
ombudsman, berättar Linda Olausson, 
rådgivare på SKTF Direkt.

Från 1 september har SKTF Direkt 
därför fått ett utökat uppdrag som innebär 
att SKTF Direkt kan ringa upp 
förtroendevalda, och om det inte finns 
någon lokal organisation även en 
arbetsgivare. 

– Kontakten med förtroendevalda kan 
till exempel handla om att man behöver 
ställa fler frågor om situationen på 
arbetsplatsen för att snabbare och bättre 
kunna hjälpa medlemmen. 
Arbetsgivarfrågor kan handla om ett 
arbetsgivarintyg eller att lönen inte betalas 
ut i tid. Vi tror att vi med det här 
arbetssättet behöver skicka ännu färre 
frågor vidare till ombudsmännen, säger 
Linda Olausson.

Rätt till SKTFs inkomstförsäkring 
även vid egen uppsägning
En nyhet från 1 november 2009 är att 
SKTFs inkomstförsäkring ger rätt till 
ersättning även vid egen uppsägning. 
Tidigare har den bara gällt vid ofrivillig 
arbetslöshet, alltså när någon blivit 
uppsagd. Om medlemmen säger upp sig 
själv betalas ersättning från inkomst-
försäkringen ut från och med den första 
dagen man erhåller ersättning från 
arbetslöshetskassan, och under förut-
sättning att övriga villkor för rätt till 
ersättning är uppfyllda.

Många frågor om 
sjukförsäkringen
2008 ändrades sjukskrivningsreglerna så 
att rätten till sjukpenning blev begränsad 
till 364 dagar. Den så kallade rehabiliter-
ingskedjan infördes då den sjuk-skrivnas 
förmåga att arbeta prövas regelbundet 
inom olika tidsgränser. 

Många av SKTFs långtidssjukskrivna 
medlemmar upplevde en oro för vad som 
händer när rätten till förlängd sjukpenning 
tar slut, och de hänvisas till ett introduk-
tionsprogram på arbetsförmedlingen. 

För att kunna ge bra stöd till sjukskrivna 
medlemmar tog SKTF fram ett material till 

förtroendevalda med information om 
rehabiliteringskedjan och SKTFs roll. 
Materialet finns att ladda ner från sktf.se.

Checklista vid arbetsbrist och 
uppsägningar
2009 var året då det pratades mycket om 
övertalighet, arbetsbrist och uppsägningar 
på arbetsplatserna. En checklista för 
SKTFs förtroendevalda togs fram under 
året för att kunna svara på medlemmarnas 
frågor.

I checklistan ingick frågor om att inrätta 
en särskild övertalighetsorganisation, vad 
begreppen arbetsbrist och arbetsgivarens 
förhandlingsskyldighet innebär, hur 
turordningslistor ska göras, vad om-
placeringsrätt och företrädesrätt innebär 
och hur uppsägningsförfarandet ska gå till. 

– Vi behöver vara uppmärksamma på 
tillståndet i kommunens eller landstingets 
ekonomi, och ha så nära dialog med 
arbetsgivarens centrala ledning att vi så 
tidigt som möjligt kan få kännedom och 
kunskap om alla förhållanden som skulle 
kunna leda till övertalighet, arbetsbrist och 
uppsägningar, sa Kjell Svahn, ombudsman 
på funktionen för löner och villkor.
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Fair Union-nätverk engagerar nya 
medlemmar
I Stockholmsregionen finns sedan 2008 
ett Fair Union-nätverk. Annelie Sjöberg, 
förtroendevald i Stockholms stad, är en av 
initiativtagarna tillsammans med Anna 
Guwert, ombudsman på SKTF-centret i 
Stockholm.

– Vi ville att det skulle vara öppet för alla 
att vara med, oavsett hur mycket tid man 
har att lägga och hur många träffar man 
kan komma på. Man ska kunna vara 
flexibel i engagemangsnivån. Det viktiga 
var att få in så stor bredd som möjligt – och 
vi har lyckats bra med det tycker jag. De 
som kommit har i många fall varit 
medlemmar som inte går på andra fackliga 
möten, berättar Annelie Sjöberg.

– Tanken med nätverket var att få igång 
tankar kring det här alldeles nya ämnet, få 
människor att mötas och inspirera, på ett 
annat sätt än de vanliga. Till den första 
träffen var Sibylle Mendes, 
upphandlingschef i Mariestads kommun 
och mycket aktiv i frågor som gäller etisk 
upphandling, inbjuden. 

– Fair Union-nätverket är ett bra sätt att 
fånga upp och få med de medlemmar som 
inte har en massa tid och ork att lägga på 
traditionella fackliga arbetsformer.

Entusiaster arbetar för mer 
mångfald i SKTF
RIM, Rådet för integration och etnisk 
mångfald, bildades för ett antal år sedan. 
Bakgrunden var att väldigt få förtroende-
valda i SKTF hade annan bakgrund än 
svensk. Det stora uppdraget för RIM blev 
därför att medverka till att öka den etniska 
mångfalden och integrationen i SKTF, och 
till att medlemmarnas etniska samman-
sättning ska avspeglas bland de förtroende-
valda. Men RIM:s uppdrag är inte bara 
internt i SKTF, utan sträcker sig betydligt 
längre än så. 

RIM är rådgivande till förbunds-
styrelsen i alla frågor som rör etnisk 
mångfald. Dessutom har rådet en viktig 
samordningsroll för SKTFs etniska mång-
faldsarbete. Ledamöterna är regionala 

Martin Persson om 2012-mål nr 3

Varför är det här viktigt?

Den första delen är förstås oerhört viktig. Ju fler som engagerar sig, desto större 

mandat har vi att påverka och driva vår fackliga politik. I den andra delen handlar det 

framför allt om att få med unga och akademiker i det fackliga arbetet, att få oss som 

förbund att bli mer up-to-date. Vi behöver bli mer öppna och tillåtande. Som 

förtroendevald får man ju också mer feedback, kontakter och motivation om man går 

utanför styrelserummet och arbetar öppnare. 

Vad tycker de förtroendevalda som du möter?

En del är oroliga för att nya arbetssätt och arbetsformer ska innebära mer arbete, att 

det ska bli ”måsten”, ”skall” och kännas tungt. Andra känner att ett öppnare arbetssätt 

gör det mycket roligare att arbeta. En guldsituation blir det om man kan ta vara på 

erfarenheten och kompetensen hos dem som varit med länge, i kombination med 

glöd och nyfikenhet från de yngre och mer nyblivna medlemmarna, så att de kan 

”smitta av sig” på varandra. Att titta på positiva exempel från andra avdelningar och 

klubbar kan också leda till att man hittar glädjen i nya arbetssätt.

Vad kan avdelningar och klubbar göra när det gäller det här målet?

Det handlar framför allt om känslan och attityden, snarare än att använda sig av vissa 

verktyg och metoder. ”Huret” är väldigt svävande och ska också vara det. I vissa 

avdelningar och klubbar engagerar sig medlemmar i Fair Union-frågor, i andra för att 

man ska röra på sig mer. Nyckeln ligger i sättet. 

Ibland kan det handla om att våga släppa kontrollen, och lita mer på att andra också 

kan och vill väl. Ledarskap handlar om att jag inte ska lösa problemet åt andra, utan 

låta andra vara delaktiga i att lösa sina egna problem. Det är egentligen värt ganska lite 

om man på ett styrelsemöte sitter och bestämmer att så här ska löneprocessen gå till 

hos oss, om man inte har stämt av vad medlemmarna tycker. Man får ett helt annat 

mandat om man varit ute på arbetsplatser, samtalat med och lyssnat av 

medlemmarnas synpunkter – och det märks i förhandlingen om 400 personer står 

bakom ett önskemål. Det var så rörelsen började en gång i tiden. Förhoppningsvis kan 

vi både komma tillbaka till rötterna och få med oss nya arbetssätt och tankegångar.
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3. Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör 
 det genom nya synsätt och arbetsformer.
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ambassadörer för mångfaldsarbetet, och 
ska inspirera varandra och respektive 
regionala råd.

I RIM finns valda representanter, en 
ordinarie och en ersättare, från varje 
region. Rådet träffas 3-4 gånger per år, mer 
intensivt under förbundsmötesår. Utöver 
att påverka SKTF på central nivå är rådets 
representanter inblandade i en hel del 
aktiviteter regionalt och lokalt.

Här är några röster om mångfalds-
arbetet runtom i landet.

– Hos oss i Östhammars kommun har 
vi nu en likabehandlingsplan, och i 
samband med alla pensionsavgångar 
börjar man få med frågorna om etnisk 
mångfald, säger Nils Cidh från 
Östhammarsavdelningen.

– På vår nästa regionkonferens ska vi ha 
en teaterföreställning om etnisk mångfald. 
Vi vill också försöka införa ett mångfalds-
pris i regionen, berättar Anette Lindberg, 
Uppsalaavdelningen.

Nassir Malik, Kalmaravdelningen, 
berättar att man i kommunen har tittat 
igenom hur representationen ser ut bland 
de anställda.

– Cirka 9 procent i Kalmar kommun har 
invandrarbakgrund, och det är 5,6 procent 
av de anställda som har det. Alla kommun-
er ska ha en mångfaldsplan och vi har nu 

sett till att vår ligger ute på  
www.kalmar.se. Vid tillsättningen av en ny 
kommunjurist har vi påverkat så att etnisk 
mångfald är en viktig kvalifikation.

– Vi i region Syd har tillsammans med 
högskolan, länsstyrelsen och Malmö stad 
bjudit in till ett dialogseminarium om 
mångfald, berättar Maria Gal, 
Malmöavdelningen sektion 281.

Sundsvallsavdelningen har en grupp 
som tittar på alla ansökningar som 
kommer in till kommunen.

Tedros Asmelash, Nackaavdelningen, 
har haft samtal med kommundirektören 
om ett mångfaldspris i Nacka kommun. 
Kanske ska gemensamma aktiviteter 
ordnas med arbetsgivaren kring mångfald.

I region Väst finns ett mycket aktivt 
regionalt RIM.

– Vi har arrangerat en inspirationsdag 
för förtroendevalda i Göteborg med 
mycket bra respons. Nu ska vi ha samma 
upplägg i Vänersborg och Varberg, med 
teater, egna föreläsningar och diskussioner 
med alla deltagare, berättar Zahid Catic, 
Västra Götalandsregionen. 

2009 delade region Mitt, region Syd och 
region Norr ut ett etniskt mångfaldspris.
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Effektivare utbildningsverksamhet 
med ny organisation
Att utbilda medlemmar och förtroende-
valda har sedan länge varit en mycket 
viktig del av SKTFs verksamhet. För att 
göra utbildningsverksamheten mer 
effektiv gjordes en omorganisation under 
2009. 

– Det vi gör är att samordna, renodla 
och koncentrera verksamheten utan att 
göra avkall på de strategiska mål som finns 
angivna i utbildningspolicyn, säger SKTFs 
utbildningsstrateg Sten Magnusson. Målet 
är att ha hög tillgänglighet, rätt kompetens, 
helhetssyn, målmedvetenhet och uthållig-
het utifrån de olika verkligheter medlem-
mar och förtroendevalda befinner sig i.

Från den 1 februari finns nu en ut-
bildningsgrupp som arbetar heltid med 
SKTFs utbildningsverksamhet. Tidigare 
har ombudsmän på SKTF-centren haft 
utbildningsfrågorna som en del av sina 
tjänster. Nu finns istället två utbildnings-
ansvariga samt två utbildningssamordnare 
som sköter alla regionernas utbildnings-
verksamhet. Det ena teamet ansvarar för 
norra Sverige och det andra för södra. 

– Jag ser många fördelar med det här, 
säger Maria Wilhelms, som är nybliven 
utbildningsansvarig för norra Sverige. Vi 
kommer att kunna ha fullt fokus på SKTFs 
utbildningar och kommer att jobba med 
utveckling av verksamheten på flera olika 
sätt. 

– Att vi samlar ihop oss på två ställen 
kommer att ge en mer fokuserad organi-
sation, både avseende tid och kompetens, 
säger Sten Magnusson. Rätt person på rätt 
plats kommer att kunna arbeta mer struk-
turerat med utbildningarna. 

– Vi kommer bli mer tillgängliga än 
förut, säger Annelie Elgevi, som är ut-
bildningsansvarig för södra Sverige, 
placerad i Linköping. I och med att vi 
jobbar heltid med frågorna, kommer vi 
inte att vara upptagna med andra ombuds-
mannauppgifter, och vi kommer att vara 
uppdaterade på det mesta som gäller 
SKTFs utbildningar. 

– Det ska bli jättekul att vara med att 

Carin Neanro om 2012-mål nr 4:

Varför är det här viktigt?

Det är viktigt för att kunna marknadsföra SKTF på ett bra sätt. Om inte ens vi 

förtroendevalda tycker att det är kul att jobba fackligt, varför ska då medlemmarna vilja 

vara med? Det är förstås också mycket lättare att jobba med något som man tycker om 

och brinner för.

Vad tycker de förtroendevalda som du möter?

Jag har faktiskt inte hört så många kommentarer, men jag brukar själv ta upp vikten av 

att vara stolt över SKTF när jag är ute i avdelningar och klubbar. Känner man inte 

stolthet över sitt uppdrag kan man inte vara en bra företrädare. Men det finns så 

oerhört många som går in för sitt uppdrag med enormt engagemang, både på 

arbetstid och fritid. Det är jätteroligt att se.

Vad kan avdelningar och klubbar göra när det gäller det här målet?

Se till att möta medlemmarna, det ger jättemycket tillbaka. Avdelningar och klubbar 

har också en viktig uppgift i att uppmuntra och stödja sina förtroendevalda, så att de 

får bekräftelse på sina insatser. Styrelserna, både lokalt och centralt i 

förbundsstyrelsen, behöver också vara bra förebilder som stärker vårt varumärke.

En annan del är att gå de utbildningar som SKTF erbjuder, för att utvecklas och få ny 

glöd. Och det är när SKTF syns, i media eller genom bra aktiviteter i vardagen, som 

stoltheten ökar både hos medlemmar och förtroendevalda. Då blir man stolt över att 

vara med i ett fack som gör något.

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



spetsa SKTFs utbildningar så att de ligger i 
framkant. Mitt mål är att man ska tänka 
”wow!” när man gått en SKTF-utbildning, 
säger Maria Wilhelms

Sjutton nya unga ledare i SKTF
Den fjärde omgången av SKTFs ledar-
utvecklingsprogram Ledare i SKTF 
genomfördes under året, och 17 nya unga 
ledare är redo för storverk. 

Genom Ledare i SKTF får deltagarna en 
omfattande ledarutbildning, möjlighet till 
personlig utveckling, en egen mentor och 
en direkt koppling till SKTFs verksamhet. 
Han eller hon får också en god inblick i 
SKTFs organisation och värderingar.

Daniel Dietmann, kvalitetsansvarig på 
Tom Tits Experiment i Södertälje, var en av 
deltagarna.

29 år, och du har redan varit 
klubbordförande i två år. Det är bra jobbat!
– Jo, men jag tycker inte att åldern är så 
viktig. Det handlar om vilket driv man har. 
Men självklart skulle fler unga än nu 
kunna ta plats i SKTF.

Berätta om utbildningen Ledare i SKTF.
– Den handlade mycket om personlig ut-
veckling, att utveckla de personliga ledar-
egenskaperna. Men vi fick också nyttiga 
kunskaper om SKTF som förbund, hur vi 
kan påverka och kommunicera vårt 
budskap.

– För mig var den väldigt givande, både 
de kunskaper jag fick men också många 
bra kontakter utanför regionen. 

Vad är det vikigaste du har med dig från 
utbildningen?
– Jag har blivit modigare. Och jag har lärt 

mig mer om mig själv, vad jag kan påverka 
och utveckla. 

Hur kommer du att använda dina nya 
kunskaper?
– Jag kommer definitivt att ha mer fokus 
på SKTFs 2012-mål i klubbarbetet här 
hemma. Och det jag lärt mig om 
inflytande och demokrati i SKTF omsätter 
jag redan nu genom att skriva motioner 
både till förbundsstyrelsen och till 
förbundsmötet. 

Är du en bättre ledare nu?
– Haha, ja visst är jag det!

Nätutbildning vässade 
rekryteringskunskaper
Den nya rekryteringsutbildningen, som 
släpptes den 11 maj, ger alla SKTFs för-
troendevalda chansen att på ett peppande 
och kul sätt prova på att rekrytera olika 
personer. När man startar utbildningen 
kommer man in i en simulerad miljö, där 
man får möta påhittade kolleger från olika 
yrkesgrupper. Uppdraget blir att rekrytera 
dem till SKTF. 

I den nya utbildningen får man feed-
back av en coach, som berättar vad som var 
bra och vad man kan utveckla i sitt möte 
med kollegan. Man ser också konsekvens-
en av de beslut man tar med en gång. 
Poängen är att fundera över bästa sättet att 
prata om SKTF med potentiella medlem-
mar och erbjuda medlemskap utifrån 
deras behov.

Eva Nordmark gick rekryteringsutbild-
ningen och rekommenderade fler att gå 
den:

Lyckades du rekrytera någon av 
cyberkollegerna?
– Ja, alla fyra faktiskt. Men det var inte bara 
enkelt. Jag fick göra om några gånger 
innan alla blev medlemmar. Att det är en 
utmaning gillar jag. Det är en balansgång 
mellan att vara för påstridig och att släppa 
taget. 
– Och så är jag en tävlingsmänniska, som 
hela tiden vill bli bättre. Jag tror att det är 
både kul och bra att gå tillbaka och göra om 

moment i utbildningen, för att se om man 
vässat sig något.

Vad lärde du dig?
– Att det är så väldigt viktigt att sätta den 
blivande medlemmen i fokus. Jag upp-
täckte att jag själv blir lite ivrig och erbjud-
er medlemskap för fort. Jag behöver tänka 
mer på att sätta personen jag pratar med i 
centrum för samtalet och lyssna på hans 
eller hennes behov. 

Kände du igen dig?
– Ja, jag tycker att utbildningen var tro-
värdig i de argument man får tillbaka när 
man försöker rekrytera. Att man inte 
behöver vara med i facket för att få del av 
avtalets fördelar är något jag hör ibland, till 
exempel. Då är det ju bra att ha tänkt ut i 
förväg hur jag ska bemöta det.

Är nätutbildning en form som passar dig?
– Absolut. En utbildning på nätet kan jag 
gå när jag vill och i min egen takt. Jag 
gillade också stämningen i utbildningen. 

– Jag rekommenderar verkligen fler att 
gå den. 2010 kan vi börja växa i medlems-
antal, men det krävs att vi är på hugget 
som förtroendevalda. Här kan nätutbild-
ningen bidra till nya kunskaper och 
inspiration.

Ny nätutbildning för SKTF-ombud
Under året togs det fram en ny 
nätutbildning för SKTF-ombud. Meningen 
är att lära sig det viktigaste om sitt fackliga 
uppdrag. Det har redan tidigare funnits en 
nätutbildning för SKTF-ombud på sktf.se. 
Den utbildning som lanserades 2009 är 
helt ny, både till utseende och innehåll.

Nätutbildningen är ett komplement till 
den ledarledda utbildningen för SKTF-
ombud, men den står också för sig själv 
och är ett bra alternativ för dig som inte 
gått ledarledd ombudsutbildning. 
Utbildningen riktar sig i första hand till 
nya ombud som ännu inte gått någon 
utbildning, men den är också ett utmärkt 
sätt att fräscha upp gamla kunskaper!
I slutet av utbildningen finns ett test. När 
man blir godkänd på det kan man enkelt 
skriva ut ett intyg. Med godkänt resultat på 
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Inspirerande, Fair, Framgångsrika och 
Inflytelserika. Ett enkelt sätt att komma 
ihåg orden är PIFFI. 

– Om vi ska bli tydliga med vad vi står 
för kan vi inte bara formulera en politik 
eller producera nytt informationsmaterial, 
säger Eva Nordmark. Det handlar om hur 
vi agerar. Som förtroendevalda och 
anställda är vi alla nyckelpersoner och vi 
måste utstråla våra kännetecken för att det 
ska märkas vad vi står för.

Mejl-Aspekten kompletterar 
papperstidningar
I slutet av maj 2009 kom det första 
numret av de förtroendevaldas tidning 
Aspekten ut via e-post. I takt med att 
merparten av SKTFs förtroendevalda 
numera kan och vill bli nådda med 
elektronisk information ändrades 
Aspektens utgivning så att vartannat 
nummer skickas ut via e-post. Med Mejl-
Aspekten blir tidningen både billigare att 
skicka ut och SKTF gör även miljövinster.

man många som är med och trycker på 
och talar om för kommunen vad som kan 
göras, kan man också göra skillnad.

Förbundskonferenser tog nästa 
steg mot 2012
Nästa steg mot SKTF 2012. Det var ut-
gångspunkten för de regionala förbunds-
konferenserna som genomfördes under 
augusti och september. På de sju konf-
erenserna samlades aktiva förtroendevalda 
för att prata om hur SKTF ska lyckas bli det 
självklara valet för akademiker, unga och 
nyanställda.

Eva Nordmark och representanter från 
förbundsstyrelsen deltog på alla sju 
konferenserna.

– För mig var det väldigt inspirerande 
träffa så många fackliga kolleger i hela 
landet och prata om framtiden under ett 
par intensiva veckor, säger Eva Nordmark. 
Trots att vi har ett tufft läge och det finns 
oro på arbetsplatserna, så finns det mycket 
kraft och glädje i det fackliga arbetet. På 
konferenserna kände jag av en bra 
stämning och en framtidsvilja att stärka 
SKTF och våra medlemmar.

Programmet för konferenserna såg 
ungefär lika ut i alla regioner. Det tog 
avstamp i en presentation av en ny 
kommunikationsplattform för SKTF, där 
våra kännetecken är en viktig del. SKTFs 
kännetecken är ett antal ord som ska 
inspirera och vägleda oss till hur SKTF ska 
uppfattas av medlemmar och omgivning. 

SKTFs fem kännetecken är Personliga, 

testet uppfyller man även förkunskaps-
kravet till vissa andra ledarledda ut-
bildningar.

Fairtrade-utbildning för 
förtroendevalda
Den 6 maj anordnade SKTF-centret i 
Malmö en föreläsning om Rättvisemärkt 
och rättvis handel för förtroendevalda. 
Fairtrade-ambassadören Ellen 
Albertsdottir kom dit och informerade.  

Susanne Jönsson, ordförande i 
Ängelholmsavdelningen, var en av dem 
som medverkade.

– Jag har alltid varit väldigt intresserad 
av Fairtrade, så för mig är det en själv-
klarhet att man kan hjälpa till på det viset. 
Det är ju så enkelt. Både du och jag kan 
bidra genom att till exempel välja 
Rättvisemärkt kaffe, vin eller rosor när vi 
handlar. Tyvärr tycker många att det är 
dyrt, men den lilla summan kan man väl 
ha råd med för att någon annan ska få det 
bättre, menar Susanne. 

Det har blivit vanligare att kommuner 
aktivt väljer att engagera sig för etisk 
konsumtion. I Skåne är redan Malmö och 
Lund Fairtrade City-diplomerade och nu 
hoppas även Ängelholms kommun på en 
diplomering. Susanne Jönsson har blivit 
invald i styrgruppen som ska leda arbetet. 

– Det är jättespännande! Jag har 
kommit med för att representera SKTF 
och facken. Det gäller hela kommunens 
arbete, både privat och kommunalt. Så 
man jobbar ihop med alla olika parter. Är 



Annica Skoglund om 2012-mål nr 5:

Att vara synlig, vad innebär det egentligen?

Det handlar till exempel om att jag som förtroendevald ska visa mig mer, säger Annica 

Skoglund i SKTFs förbundsstyrelse.

I förlängningen tycker jag att målet handlar om att vi ska vara så synliga att vi märks 

mer än andra fack.

Vad behöver SKTF göra för att bli mer synliga?

Det finns hur mycket som helst att göra. En bra grej som vi har här i Skåne är en 

opinionsbildningsgrupp. I den skriver vi insändare, som vi sedan delar med oss av till 

andra avdelningar, som kan anpassa texten och skicka in till sin egen lokaltidning. Det 

ger resultat som märks – folk läser tidningen!

Och jag tror att vi kan bli bättre på att sticka ut hakan och provocera lite mer, även 

om det inte alltid passar alla. Det handlar om vara lite modigare och att bli tydligare i 

vårt budskap. 

Vad kan man göra i sin avdelning eller klubb för att synas mer?

Gå ut från expeditionen och träffa medlemmarna på sina arbetsplatser. Var med på 

anställningsintervjuer och berätta om SKTF. Var först med att presentera sig för 

nyanställda.

En så enkel grej som att ta med sig fika till en arbetsplats och sätta sig och prata en 

stund kan leda till mycket ringar på vattnet. Eller kanske en SKTF-frukost där alla på 

arbetsplatsen är välkomna.

Framåt för Tria
Det går framåt för Tria, 
studentverksamheten som är gemensam 
för SKTF, ST och Unionen. Tria hade tre 
övergripande mål inför 2009. Efter årets 
slut visar det sig att de uppnåtts till största 
delen, men att det fortfarande finns stora 
förbättringsmöjligheter.

Mål 1: Rekrytera 8 600 nya medlemmar
Trias rekryteringsmål för 2009 var 
uppdelade i tre olika delar. 4 525 nya 
Triamedlemmar skulle värvas genom 
verksamheten på universitet och 
högskolor, men det målet slogs redan i 
oktober och slutresultatet blev 6625 nya 
medlemmar. Glädjande är att inträden på 
tria.se har ökat med ca 50 %. 

Totalt har Tria fått 10719 nya 
medlemmar 2009. Trots att målen för 
vissa lärosäten har satts för lågt så har 
rekryteringen på skolorna varit mycket 
lyckosam under året och det är den som 
har gjort att det totala målet överträffades 
med över 1 500 medlemmar.

Mål 2: Öka kännedomen om Tria
I december genomförde Tria en ny 
kännedomsundersökning och vid en 
jämförelse med en tidigare undersökning 
kunde man konstatera att Tria har ökat den 
totala kännedomen med 3 %, till 31 %. 

Mål 3: Få ihop Trias nya organisation
Trias personal anser att de i stort har fått 
ihop organisationen på ett mycket bra sätt 
och den problematik som fanns vid 
sammanslagningen finns inte längre kvar. 
Trias plats i förbunden har dock inte riktigt 
satt sig och samarbetet med förbunden 
kan bli mycket bättre.

Verksamhet och utvecklingsarbete
Året har präglats av internt 
utvecklingsarbete. Tria har sett över hela 
medlemskapet för att anpassa och rikta 
förmånerna till olika utbildningsgrupper. 
Förbundens information och verksamhet 
för olika yrken och branscher utgör 
grunden i det arbetet och Tria.se har byggts 
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Eva Nordmark i topp som 
opinionsbildare i Almedalen
Årets politikervecka i Almedalen slog alla 
rekord med över 1000 evenemang, 560 
arrangörer och 450 journalister. Och en 
mängd företrädare för de politiska 
partierna – samt SKTF förstås. 

Under veckan fanns ett Almedalenindex 
som visade värdet på olika opinionsbildare. 
Eva Nordmark var med i tätstriden under 
hela veckan och hamnade till slut på en 
hedrande tredje plats.

Förutom att Eva Nordmark starkt 
markerade SKTFs närvaro på politiker-
veckan anordnade SKTF egna seminarier, 
deltog i andras och toppade med veckans 
absolut hetaste mingel tillsammans med 
Rättvisemärkt. SKTFs seminarier på 
temana ”Generationsväxling i kommuner 
och landsting – mission impossible?” och 
”Hur svårt kan det vara? Om strukturella 
löneskillnader” präglades av att delar av 
seminariedeltagarna tillhörde den yngre 
målgruppen vilket var rätt ovanligt. För-
bundsstyrelseledamöterna Veronica 
Karlsson och Ove Janssons grillades i en 
lunchduell på temat Fair - om svårigheten 
att leva som man lär. Intellektuella stads-
kupper konstaterades och SKTF var som 
vanligt med och såg till att Almedalen-
deltagarna fick röra på sig under det 
traditionella Hälsoloppet. 

Under veckan var det få som missade 
SKTFs karriärcoach Kerstin Karlsson, som 
på en utsmyckad karriärcykel erbjöd 
coachning på plats. Förtroendevalda från 
stiftsavdelningen på Gotland och personal 
från SKTF-centret i Linköping såg till att 
profilera seminarier och evenemang, där 
SKTF deltog både före och efter.

Schysta frukostar
Fair Trade är en viktig fråga i ett fackligt 
perspektiv. Det handlar om internationell 
solidaritet i ny och mer effektiv tappning! 
Så inleddes det frukostseminarium om 
rättvis handel och hållbar konsumtion, 
som hölls på Café Mineur i Gamla stan 
den 3 april.

Ett 60-tal SKTF- och Triamedlemmar 

om för att passa ändamålet. Trias grafiska 
profil har setts över och för att öka 
kännedomen om förbunden har vi lagt till 
förbundens logotyper på bl.a. montrar, 
Tria.se och allt externt material. Detta 
utvecklingsarbete utgjorde grunden till en 
relansering av Tria vid höstens termins-
start, som kommunicerades ut till student-
erna genom en stor marknadsförings-
satsning, bl.a. e-post till 40 000 studenter, 
tillsammans med verksamheten på läro-
sätena. 

Kampanjen ”Ett jobb” har genomförts 
på de flesta lärosätena, där studenter fick 
testa på Trias tjänster. En mindre turné 
med karriärcoachningsfrukostar har 
genomförts och under hösten har Tria haft 
kampanjer med cv-granskning och an-
ställningsintervjuer som tema. Förhand-
lingstävlingen för personalvetare genom-
fördes med 6 lag. I övrigt har verksamhet-
en främst bestått av infobord, inskrivning-
ar och arbetsmarknadsdagar, klassrums-
presentationer, karriärföreläsningar och 
övergångsaktiviteter tillsammans med 
förbunden. Tillsammans med olika sam-
arbetspartners har Tria släppt tre olika 
rapporter; om studenters studiesociala 

situation, om hur studenter drabbas i 
jobbkrisen och om humanister och 
samhällsvetares särskilda situation. Flera 
debattartiklar har publicerats och ett 
seminarium har hållits.

Ett stort utvecklingsarbete har påbörjats 
för att säkerställa att en betydligt större 
andel av Trias medlemmar stannar kvar i 
förbunden efter examen. Det går ut på att 
Trias medlemmar verkligen ska betraktas 
som riktiga förbundsmedlemmar och att 
de bara ska uppgradera sitt medlemskap 
vid examen till ett yrkesverksamt 
medlemskap. Efter en utredning om Tria 
startade ytterligare ett stort utvecklings-
arbete under hösten, kallat Tria 2.1, vilket 
resulterade i att Tria fick ett nytt syfte 
fr.o.m. 2010, ”Att rekrytera nya akademiker 
på arbetsmarknaden till ST, Unionen och 
SKTF”. En projektgrupp har arbetat med 
att ta fram ett förslag till en riktning för 
hur Tria skulle kunna arbeta med det nya 
syftet, och Trias ledningsgrupp har ställt 
sig bakom intentionerna i förslaget. 
Arbetet med de omfattande förändring-
arna i enlighet med det nya syftet fortsätter 
2010.

Sammanfattande Tria-statistik  Jmf. 2008 2009

Rekryterade medlemmar till Tria:  (+ 33 %) 10 719 st

Medlemsantal 091231:  (+ 7 %) 35 472 st

Deltagande på arbetsmarknadsdagar och mässor:   102 st

Samtal till Tria Direkt: (-19 %) 2 820 st

Mail till Tria Direkt:   1 379 st

CV-granskningar för medlemmar:   992 st

Simulerade anställningsintervjuer för medlemmar:  70 st

Karriärcoaching för medlemmar (hösten):   20 st

Nöjda eller mycket nöjda medlemmar:  58 %

Medlemmar som har identifierat SKTF som Triaförbund:  71 %

Antal unika besökare på Tria.se:  (+3 %)  67 725 st
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fikade under valven och lyssnade på Eva 
Nordmark och Veronica Karlsson, 
ordförande resp. styrelseledamot i SKTF 
och Henric Barkman, föredragshållare 
med inriktning på Rättvisemärkt och 
hållbar konsumtion. 

Henrik Barkman berättade om en 
explosionsartad försäljningsökning av 
rättvisemärkta produkter i Sverige under 
det senaste året. Allt fler städer blir 
Fairtrade City-diplomerade, det vill säga är 
kommuner som uttalat engagerar sig för 
etisk konsumtion. 

– Använd din konsumentmakt, 
uppmanade Henric Barkman. Genom att 
välja rättvisemärkta produkter förbättras 
villkoren för både människor och miljö.
Eva Nordmark berättade också om fack-
förbundens internationella solidaritets-
arbete, som pågått i över 100 år. Detta 
bland annat i ISKA, den internationella 
organisationen där SKTF är medlem och 
Eva Nordmark finns i styrelsen. Hon be-
rättade om fackets engagemang för 
mänskliga och fackliga rättigheter. Att 
människor ska ha ett gott liv, ha rätt att 
uttrycka sig, ha en bra arbetsmiljö med 
mera, som en bakgrund till att SKTF nu är 
en Fair Union. 

– Vårt engagemang tar inte slut vid 
landsgränserna, sa hon. 

Som individ kan man ställa krav på 

rättvisemärkt kaffe på arbetsplatsen, eller 
påverka kommunen att ta etiska hänsyn 
vid upphandling. 

– Människor blir glada av att göra 
skillnad. Fair Union handlar om att 
påbörja en process för att göra det, sa 
Veronica Karlsson.
Konceptet med schysta frukostar upp-
repades sedan på flera orter runtom i 
landet.

SKTF deltog i Nordens största 
fikapaus
Den 20 oktober arrangerade föreningen 
Rättvisemärkt Nordic Fairtrade Challenge. 
I den nordiska fikautmaningen tävlade 
länderna vi om vilket land som kunde 
samla flest personer som vill fika 
rättvisemärkt. 

I SKTF uppmanades alla medlemmar, 
avdelningar och klubbar att delta i 
fikapausen. Samtidigt kunde man passa på 
att berätta om att SKTF är en Fair Union. 
Som medlem är man med och tar ett 
globalt ansvar!

Fikautmaningen blev en succé för 
Rättvisemärkt. I Sverige, som vann 
tävlingen, registrerades inte mindre än 133 
000 personer som fikat med nogon 
rättvisemärkt produkt. Av Rättvisemärkts 
medlemsorganisationer var det SKTF som 
anmält flest fikapauser.

Facketförändras.nu: Många ville 
veta mer om kollektivavtalet
Den 19 oktober startade kampanjen från 
Facketförändras.nu om kollektivavtalets 
värde. I kampanjen ingick en reklamfilm, 
som skulle locka besökare till webbplatsen 
Facketförändras.nu, och vidare till TCO:s 
medlemsförbund.

Huvudbudskapet för kampanjen var att 
kollektivavtalets värde för många 
medlemmar i TCO-förbunden är cirka 80 
000 kronor per år. 

Elsa Saboonchi, projektledare för 
kollektivavtalskampanjen och anställd på 
TCO, berättar om kampanjen: 

– Den har gått bra. Filmen var mycket 
uppskattad, och drev tillsammans med 
banner trafik till webben FacketFörändras.
nu, där vi ville att besökaren skulle räkna 
ut värdet på sitt kollektivavtal, läsa om 
kollektivavtalet och inte minst hitta sitt 
fackförbund. 

Tanken är att webbplatsen 
FacketFörändras.nu ska fungera som en 
sluss till förbunden. De andra TCO-
förbunden har precis som SKTF länkar till 
kollektivavtalsinformation på sina 
webbplatser.

– Kampanjens satsning på 
ambassadörer fungerar också bra, säger 
Elsa Saboonchi. Vi har utbildat drygt 600 
ambassadörer, och haft flera inspirations-
dagar. Ambassadörerna får kontinuerlig 
inspiration och information via 
FacketFörändras, men varje förbund har 
egna strategier för hur deras ambassadörer 
ska verka. På FacketFörändras.nu kan 
ambassadörerna ladda ner material och 
beställa profilprodukter. Ingången är öppen 
för alla och tanken är att det ska generera 
fler ambassadörer. 

FacketFörändras kommer inte att släppa 
kollektivavtalen, utan de kommer att vara i 
fokus ända fram till TCO:s kongress 2011. 

– Uthålligheten gör att det går att 
åstadkomma en reell förändring i språket 
kring kollektivavtalet. Nästa steg är att 
prata om att många medlemmar gör att vi 
får bra och värdefulla kollektivavtal och 
som medlem har du även chansen att 
påverka avtalens utformning.
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Utsmyckningen av den offentliga miljön, 
som även omfattar parker och bostads-
områden, sker i samråd med konstnärliga 
yrkesutövare. Den ger rika möjligheter för 
kommuninvånarna till spännande möten 
med konst och kultur samt gör staden 
levande och attraktiv.
Strävan att söka nya vägar för att fler än 
vana kulturkonsumenter ska bli delaktiga i 
kulturupplevelser är berömvärd.

Kulturskolan är en viktig institution för 
att väcka skaparlust och engagemang hos 
barn och unga samt en garant för tillväxten 
av professionella konstnärer inom olika 
konst- och kulturområden.

En väl fungerande biblioteks- och 
museiverksamhet, ett varierat musikliv 
från opera till jazz, film, stöd till förenings-
livet och ökad tillgänglighet även för 
funktionshindrade spelar en väsentlig roll 
för kommuninvånarnas välbefinnande.

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

Priset delades ut på Nobeldagen på 
Nobelmuseet i Karlskoga (2009-års 
kulturkommun) av Ove Jansson, juryns 
ordförande.

Att få en bra övergång från 
Triamedlemskap till ett SKTF-medlemskap 
som yrkesverksam är en viktig beståndsdel 
i arbetet mot SKTF 2012 och att SKTF ska 
vara det självklara valet för akademiker, 
unga och nyanställda. 

Musik, mingel och mat för 
studenter och unga
Tria och SKTF bjöd in studenter och yrkes-
verksamma medlemmar till en afterwork-
kväll i november 2009, för att knyta viktiga 
kontakter för framtiden. 

Omkring 50 personer kom till after-
worken på Chokladfabriken i Malmö, 
varav ungefär 10 var yrkesverksamma 
medlemmar. 

Kvällen inleddes med en buffé och 
mingel. Nästa programpunkt blev att 
lyssna till SKTF-medlemmen och mång-
sysslaren Behrang Miri, som pratade om 
att våga tro på sig själv och sina idéer. Han 
uppmanade lyssnarna till att våga tro på sig 
själv och sina idéer och att gå utanför givna 
normer och ramar i sin karriär. Det fort-
satte med mingel, där studenterna och de 
yrkesverksamma fick möjlighet att byta 
erfarenheter och tankar. På många håll 
resulterade detta också i konkreta 
kontakter för framtiden. 

– Intresset för kvällen var stort hos 
studenterna och ger oss ett betyg på att 
detta är en viktig del att jobba med, säger 
Therese Deutgen på Tria. 

– Vi kan genom detta koncept present-
era SKTF på ett bra sätt och ge en bild av 
hur det är att vara SKTF-medlem och att 
jobba som till exempel personalsekreterare 
i en kommun.

Sammantaget blev det en mycket trevlig 
kväll med många skratt, men också ett 
viktigt stöd till studenterna i deras framtida 
jobbsökande. 

Karlstad blev årets kulturkommun
Karlstad utsågs av SKTF till Årets 
Kulturkommun 2010. Det var tjugoförsta 
gången priset delades ut.

Så här löd juryns motivering:
”I Karlstad är man medveten om att 
satsning på kultur lönar sig.

Närkontakt med verkligheten för 
personalvetarstudenter i Lund
En populär träff för personalvetarstudenter 
ordnades i Lund i mars. Att få direkt-
kontakt med verkligheten i yrket är mycket 
värt för studenterna, och ger SKTF en 
chans att visa upp sig som förbund. 

Den 10 mars samlades 35 PA-studenter 
på Lunds universitet över en gemensam 
lunch med Tria för att prata yrkesfrågor. Att 
så många studenter ville delta bekräftar 
behovet av SKTFs yrkesaktiviteter för 
studenterna. Särskilt inbjudna yrkes-
informatörer var Richard Pawlik, personal-
chef i Svedala Kommun, och Anna-Karin 
Carlsson, personalsekreterare i Malmö 
Kommun.

Syftet med aktiviteten var att låta 
studenterna få ta del av yrkesinformatör-
ernas kunskaper och erfarenheter, men 
också få bättre koll på vad som gäller i 
arbetslivet. Efter en inledande presentation 
av Tria från studentinformatörerna delade 
studenterna upp sig kring tre bord med 
varsin samtalsledare: Richard, Anna-Karin 
och Hanna Jansson från SKTF. Samtalen 
tog snabbt fart. Vad kan jag tänka på när 
jag kommer ut i arbetslivet? Vilka arbets-
uppgifter har du? Finns det några jobb? 
Hur är det att jobba i en kommun? 

Efter ca 20 minuter vid samma bord 
skiftades samtalsledare och slutligen hade 
alla studenter samtalat med alla tre yrkes-
representanter. Samtalen gav studenterna 
olika aspekter och erfarenheter av det 
praktiska personalarbetet. Det var i mångt 
och mycket också studenterna själva som 
bestämde innehållet i samtalet. Det 
diskuterades också en hel del kring fackets 
roll i arbetslivet. Vad är ett kollektivavtal? 
Hur ser arbetsmarknaden ut? Hur ligger 
lönen för personalvetare?

Det var många glada ansikten efter 
lunchmötet och flera studenter önskade att 
SKTF skulle komma tillbaka med fler 
aktiviteter. Kontakter för framtida 
sommarjobb och praktikplatser knöts. En 
av studenterna sa efteråt: 

– Jag trodde faktiskt aldrig jag skulle 
kunna tänka mig att jobba i en kommun, 
men det verkar ju spännande!  

29Verksamhetsberättelse



Anna-Lena Danielsson om 2012-mål nr 6:

Varför är det här målet viktigt?

För att man ska kunna känna att SKTF står dig nära – att vi driver de frågor som våra 

medlemmar tycker är viktiga och som är viktiga för den sektorn SKTF verkar i.

Vad tycker de förtroendevalda som du möter?

De tycker att det här målet är väldigt bra. Det är viktigt att vi är tydliga i vår politik; att vi 

vågar sticka ut hakan och ifrågasätta. Därför är det också viktigt att komma med nya, 

annorlunda förslag på hur man kan driva verksamheter och lösa olika typer av 

problem. I grunden handlar det mycket om känslan – att SKTF vet hur våra 

medlemmar har det; vilken vardag som de möts av. För det här målet är det därför 

viktigt att både ha medlemmarnas inflytande; att de har något att säga till om och att 

de känner sig delaktiga, samtidigt som vi måste vara tydliga i vår politik. 

Vad kan avdelningar och klubbar göra när det gäller det här målet?

Jag tycker man ska agera offensivt; ta tag i de frågor vi ska driva. Det är väldigt lätt att 

skylla på den ekonomiska krisen eller liknande, när man egentligen ska försöka hitta 

bra lösningar för våra medlemmar. 

För att ligga steget före, måste man strategiskt fundera på vad som händer och sker 

i just vår klubb/avdelning. Hur ska vi på ett offensivt vis kunna driva dessa frågor? 

Dialogen mellan ombud och medlemmar är mycket viktig, eftersom de kan komma 

med bra input hur man kan driva dessa på ett positivt sätt. Aktivt arbeta med 

opinionsbildning, fundera på vad som kommer och strategiskt lägga upp en plan för 

detta.

Regeringen lyssnade på SKTFs 
krav på kommunpaket
Under våren 2009 kraftsamlade SKTF för 
att försöka få regeringen att inse vikten av 
att Sverige behöver ett kommunpaket för 
jobbens och för välfärdens skull. Många 
var engagerade i att uppvakta, skriva 
vykort, skriva rapporter och debattartiklar. 
Och jobbet gav resultat. Regeringen 
beslutade i april om ett kommunpaket.
Tillskottet är ett engångsbelopp på sju 
miljarder 2010 och sedan en nivåhöjning 
på fem miljarder, baserat på 2009 års 
stadsbidrag. 

– Dessa pengar är ett bra tillskott, men 
det bara räcker till att dämpa krisen något, 
inte lösa den. Vi har tuffa år framför oss. 
Enligt våra och andras beräkningar, 
inklusive Konjunkturinstitutets, behövs 
större satsningar än så här. Vi kommer att 
återkomma med fler analyser om detta. 
Men, regeringen har öppnat dörren och 
gör det tydligt att de vill slå vakt om 
välfärden och att detta inkluderar att värna 
om våra medlemmars jobb så långt det är 
möjligt. Det är något vi välkomnar, 
kommenterade Eva Nordmark beslutet om 
kommunpaketet.

Kampanjen för att få till stånd ett 
kommunpaket drevs på flera sätt. Den 27 
februari var det en extrainsatt debatt i 
riksdagen om kommunernas ekonomi. 
SKTF-representanter fanns på plats 
utanför riksdagen före debatten i orange 
tröjor med texten ”Dags att vakna!” och en 
tryckt väckarklocka. SKTF, som bland 
annat representerades av förbundets 
ordförande Eva Nordmark, sällskapande 
för dagen med Vårdförbundet, Lärarnas 
riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal 
och SSR. Representation från regering och 
riksdag kom ut på riksdagshusets trappa 
för att diskutera, i form av Thomas Östros, 
Lars Ohly och kommunminister Mats 
Odell.

Dagen innan hade SKTF och sex andra 
fackförbund en gemensam debattartikel i 
Aftonbladet. Det blev inte så stort genom-
slag i media i övrigt just från riksdags-
manifestationen, men ett 25-tal lokala 
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miljömärkas med Svanen och 
kopieringspapper och kuvert är 
svanenmärkta.

•	 Datorer som köps in ska uppfylla 
samma krav på energiförbrukning 
som TCO-märkta datorer. 50 nya 
TCO-märkta datorer inköpta under 
året.

•	 Klimatkompensation av SKTFs 
flygresor genom CDM-projekt.

•	 Utökad källsortering i förbundshuset.
•	 Vi har slutat att köpa kemikalier till 

rengöring, och köper istället 
biologiskt nedbrytbara produkter eller 
väljer mekaniska alternativ.

•	 Alla städkemikalier är svanenmärkta
•	 Nya miljöriktlinjer för 

konferensbokning.
•	 Vi köper KRAV-märkt frukt, mjölk, 

kaffe och Bregott.
•	 Ändrat inköpspolicyn så att vi inte 

köper någon fisk som fått rött ljus i 
WWF:s fiskguide.

Jämställdhetsveckor och 
aktiviteter kring 8 mars
I SKTFs regioner anordnades aktiviteter i 
samband med internationella 
kvinnodagen 8 mars. Det var alltifrån 
kommunikationsseminarier till flygblads-
utdelning och stå-upp-komik.  

Fullsatt seminarium om kommunikation i 
Stockholm
9 mars hölls ett seminarium med Karin 
Junefelt från Stockholms universitet, 
under rubriken ”Tänk - innan du talar!”, i 
SKTFs förbundshus i Stockholm. Hon 
belyste mäns och kvinnors olika sätt att 
kommunicera, på ett sätt som lockade till 
skratt och engagemang från deltagarna.

Flygbladsutdelning på Malmö 
centralstation
På fredagsmorgonen den 6 mars delade 
SKTF ut flygbladet ”Kön bestämmer lön” på 
centralstationen i Malmö. Centrets personal 
fick också tillfälle att prata jämställdhet med 
de förbipasserande. Ungefär 2000 
exemplar av bladet delades ut.

På lördagen publicerades en text om 

För att få Stockholms stads miljödiplom är 
det några kriterier som måste vara upp-
fyllda. En miljöutredning ska göras där 
företagets eller organisationens miljö-
påverkan kartläggs. Utifrån den ska det tas 
fram en miljöpolicy och det ska skrivas 
miljömål och ett handlingsprogram fram 
till nästa år. Man måste också visa att man 
har koll på miljölagstiftningen och utbilda 
personalen i miljöfrågor. 

– Eftersom det här var vårt första år 
handlade de flesta av våra miljömål om att 
kartlägga och mäta SKTFs miljöpåverkan, 
för att under kommande år se hur vi kan 
bli bättre, berättar Karin. Och det finns 
mycket vi kan göra.

– Det är både stort och smått. En sak är 
att se över hur vi kan minska vår elför-
brukning på olika sätt, till exempel genom 
att stänga av apparater. Sedan har vi sett 
över vår inköpspolicy så att vi miljö-
aspekten ska vara ett kriterium vid SKTFs 
upphandlingar. Alla våra trycksaker ska 
vara möjliga att miljömärka med Svanen 
och vi väljer svanenmärkta produkter och 
kravmärkt mat där det är möjligt. Och 
mycket annat.

– Det finns mycket kvar att göra. Men 
samtidigt är det viktigt att inte bli för ivrig, 
utan ta det i den takt det går. Miljödiplomet 
ska revideras varje år och meningen är att 
vi ska bli lite bättre för varje år som går.

Exempel på konkreta miljöförbättringar i 
SKTFs kansli under 2009
•	 En tvåtimmars miljöutbildning 

erbjöds alla anställda.
•	 Flera energieffektiviserande åtgärder 

som minskat elförbrukningen i 
förbundshuset med 87 000 kWh 
jämfört med tidigare år.

•	 Nya rutiner som innebär att alla PC 
stängs av efter arbetstid.

•	 Installerat grenuttag vid 
arbetsplatserna för att undvika onödig 
standby-el.

•	 Byte till Bra Miljöval-el i 
förbundshuset och sex SKTF-center.

•	 Revidering av SKTFs inköpspolicy, så 
att miljöaspekten är ett 
upphandlingskriterium.

•	 Alla SKTFs trycksaker ska kunna 

debattartiklar och insändare publicerades 
av SKTF-medlemmar i länstidningar över 
hela landet.

Medlemmarna hade också möjlighet att 
skicka digitala vykort till statsministern 
med uppmaningen att vakna, för vi 
behöver ett kommunpaket.

SKTF och A-kassan 
miljödiplomerades
Den 24 mars blev SKTFs kansli miljö-
diplomerat. Efter en omfattande miljöut-
redning som ledde till en miljöpolicy med 
mål och handlingsplan fick SKTF 
Stockholms stads miljödiplom. 
Miljöarbetet är en del i SKTFs strävan att 
vara en Fair Union.

– Diplomet innebär att vi nu har börjat 
arbeta systematiskt med miljöfrågorna, 
säger SKTFs miljösamordnare Karin 
Neuhaus. Det känns som ett självklart steg, 
inte minst med tanke på att SKTF är en 
Fair Union, som innebär att vi ska leva 
som vi lär. 

– Om det ska vara möjligt för SKTFs 
anställda att göra miljömedvetna val måste 
arbetsgivaren först göra det möjligt och 
vara tydliga med miljömålen. Hos oss har 
arbetsgivaren ställt upp på alla miljö-
gruppens förslag. Det här kommer att göra 
stor skillnad.

SKTFs miljöarbete drogs igång i början 
på 2008, då en grupp intresserade 
anställda bildade en grupp. En miljösam-
ordnare utsågs samtidigt.

– Miljögruppen kom ganska snabbt 
fram till att vi behövde ta hjälp utifrån och 
göra en ordentlig miljöutredning, berättar 
Karin Neuhaus. Vi fick kontakt med 
företaget Miljöstegen, som jobbar med 
miljöutredningar och som skulle kunna 
hjälpa oss att få Stockholms stads 
miljödiplom. 
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mäns våld mot kvinnor, skriven av SKTF 
tillsammans med kvinnojouren i Malmö, i 
Kristianstadsbladet.

Jämställdhetsvecka i region Norr
Region Norr arrangerade en 
jämställdhetsvecka med flera gäster.
På måndagen vecka 10 berättade SKTF-
medlemmen Anne-Christine Liinanki, 
författare till en historisk roman från 
”Storsien”, om sitt skrivande. Ett 25-tal 
nöjda deltagare, som ställde frågor och var 
intresserade av skrivande deltog i 
lunchmötet.

Torsdag kväll hade TCO-rådet i 
Norrbotten bjudit in Gudrun Schyman 
som pratade partipolitiskt obundet om 
”Jämställdhet – en självklarhet men inte en 
verklighet”. Cirka 100 personer kom. 
Gudrun Schyman berättade bland annat 
om hur mycket ”stryk” hon verbalt fått ta 
emot under åren, och reflekterade kring att 
vi ännu år 2009 inte har kommit längre. 

Fredag morgon hölls frukostmöte där 
Charlotte Lindmark från Teater Scratch 
hade specialskrivit en monolog ”Det 
komplexa livet som kvinna – om det nu är 
det jag är?” Ett 70-tal personer deltog.

Modiga män i region Sydost
”Är du med i racet?” Med ovanstående 
fråga bjöd SKTF-centret i Linköping in 
medlemmar och potentiella medlemmar 
till arrangemang runt om i region Sydost. 
Fokus i år låg på ”den modiga mannen” 
som vågar ta ut sin del av föräldraledig-
heten och på så sätt förhoppningsvis banar 
väg för framtidens pappor (och mammor). 

Den 3/3 pratade f d jämställdhets-
minister Lena Hallengren om traditioner 
och förväntningar i föräldraskapets 
kölvatten. Niklas Stånggren, vice 
ordförande i Kalmaravdelningen, delade 
med sig av sina erfarenheter från sin egen 
föräldraledighet. Drygt 80 deltagare fick 
smaka på såväl varm soppa som kalla fakta.

I Nyköping 4/3 bjöds de dryga 100 
deltagarna, på Sunlight Hotel & Conferens 
i Nyköping, på en stundom känslosam, 
stundom storskrattande resa tillsammans 
med stå-upp-komikern Peter Wahlbeck. 

Peter berättade på ett såväl humoristiskt, 
eftertänksamt som allvarligt sätt om 
anekdoter från sitt eget liv. 

Under ett frukostmöte i Linköping den 
5/3 föreläste Roger Klint, forskare från 
Linköpings universitet, om gamla 
traditioner och nutida synsätt på framför-
allt mannens roll, engagemang och 
möjligheter till uppfostran av barnen. 

Internationella gruppen vill öka 
kunskap och engagemang
Förbundsstyrelsens arbetsgrupp kring 
internationella frågor inledde sitt arbete 
under 2009. Gruppen är ett resultat av en 
motion som kom in till förbundsmötet 
2008.

Motionen handlade om att öka medlem-
mars och förtroendevaldas ansvar och 
deltagande i det solidaritetsarbete SKTF 
bedriver. Förbundsstyrelsen tillsatte efter 
förbundsmötet en arbetsgrupp med syfte 
att komma med förslag på hur fler 
medlemmar och förtroendevalda kan få 
ökad kunskap och bli engagerade i 
internationella frågor.

Gruppen bestod av förtroendevalda från 
alla regioner med ett särskilt intresse för 
de internationella frågorna. De träffades 
vid två tillfällen och diskuterade bland 
annat sambandet mellan internationella 
frågor och värderingsfrågor, 2012-målen, 

SKTFs vision, kännetecken, värdegrund 
och program. Diskussionerna resulterade i 
ett antal förslag inför 2010 och anvisningar 
för inriktningen av det internationella 
arbetet.

En Fair Union på Bok & Bibliotek
SKTF passade på att visa upp sitt 
internationella arbete och berätta att vi är 
en Fair Union för besökarna på Bok & 
Bibliotek i Göteborg den 24-27 september. 
SKTF har sedan flera år haft en monter 
bland andra idéburna organisationer på 
Internationella torget på mässan. 

SKTFs monter bestod av en stor 
världskarta, där vi visade vilka länder som 
SKTF har utvecklingssamarbete med. 
Besökarna fick också möjlighet att tävla 
och vinna rättvisemärkta produkter.

Två miniseminarier arrangerades också, 
SKTF – Sveriges första Fair Union och 
Varför ska facket engagera sig 
internationellt?

Ny telefonrådgivning för 
papperslösa hos SKTF Direkt
Den 1 september började rådgivarna på 
SKTF Direkt att ansvara även för 
telefonlinjen inom Fackligt center för 
papperslösa. Rådgivarna ger generell 
information och förmedlar kontakt med 
berört fackförbund samt hänvisar i frågor 

Verksamhetsberättelse32



Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 
2009
Personalcheferna i landets kommuner 
uppgav att de såg fler varsel och 
pensionsavgångar än nytillsättningar av 
tjänster, vilket skulle innebära färre 
tjänstemän i kommunerna under 2009.

Chefer jobbar på semestern
Nästan en tredjedel av cheferna uppgav att 
sommarsemestern inte räcker till för 
återhämtning. Det är några resultat från 
undersökningen om chefers semester som 
genomfördes inför sommaren 2009.

Allt längre köer till socialkontoren - 
socialsekreterarrapport del 1
SKTFs medlemmar som jobbar inom 
socialtjänsten uppgav både en förändrad 
arbetssituation och fler som sökte 
försörjningsstöd. Inte minst var det unga 
som tvingades söka hjälp.

Tuffare klimat på socialkontoren 
467 socialsekreterare beskrev sin 
arbetssituation det senaste året, såg SKTF 
att läget drastiskt förändrats. Nästan alla 
socialsekreterare upplevde att 
arbetsbördan blivit större. 

Undersökning om socialchefers roll och 
ansvar
Det behövs en politisk kompass för 
socialtjänsten! Socialchefer efterlyste 
klarare prioriteringar. 

Situationen inom äldreomsorgen ur ett 
chefsperspektiv
Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten 
men en tuff egen arbetsmiljö, var några av 
resultaten i undersökningen om 
äldreomsorgschefer.

Chef i kristider – hot eller möjlighet?
En undersökning om ledarskap i kristider. 
Enkäten genomfördes under andra halvan 
av oktober/början november och byggde 
på svar från nära 3000 chefer.

om exempelvis asyl eller sjukvård. Språket 
är svenska eller engelska.

– De papperslösa är en väldigt utsatt 
grupp, så det känns bra att vi erbjuder den 
här servicen. Vi har till exempel fått ett 
samtal inom Fastighetsanställdas område 
där en kvinna städade för 40 kronor i 
timmen och ibland blev helt utan lön, 
berättar Linda Olausson, rådgivare på 
SKTF Direkt.

Rådgivarna svarar naturligtvis på 
arbetsrättsliga frågor men kan också lotsa 
vidare inom andra områden. De har 
kontakter med många andra fackförbund 
för att kunna hänvisa vidare till rätt person.

– Det blir troligen inga mängder av 
samtal, men vi är glada om vi kan göra en 
insats för dem som behöver oss. Alla 
arbetstagare omfattas av de lagar som 
gäller på den svenska arbetsmarknaden, 
och som papperslös arbetare i Sverige 
löper man stor risk att utnyttjas av oseriösa 
arbetsgivare, säger Linda Olausson.

SKTFs rapporter under 2009
De undersökningar som SKTF gör 
sammanställs i rapporter. Rapporterna 
offentliggjordes via pressmeddelanden och 
på sktf.se. Flera av dem fick 
uppmärksamhet i media.

8 av 10 kommunalråd – vi behöver extra 
pengar för att rädda jobben!
SKTF lät Novus Opinion undersöka 
kommunalrådens syn på det ekonomiska 
läget. Förutom att en överväldigande 
majoritet såg behov av resurser från 
regeringen hade fyra av tio redan innan 
krisen slagit till med full kraft, fattat beslut 
om åtgärder som skulle komma att minska 
antalet anställda under 2009. 

Dags att vakna
SKTF presenterade sitt förslag till 
kommunpaket, nedbrutet på varje 
kommun, landsting och region
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Sven-Erik Trulsson om 2012-mål nr 7:

Varför är det här målet viktigt?

Det är väldigt viktigt att vi i SKTF hanterar yrkesfrågorna. Många unga medlemmar vill 

bli sedda genom sin yrkestillhörighet. Där har vi alla chanser att bättra oss.

Vad tycker de förtroendevalda som du möter om det här målet?

Självklart är det många förtroendevalda som ser problematiken – att vi behöver spetsa 

till vårt yrkestilltal och våra yrkesaktiviteter. Gör vi det så märks vi mycket mer, och har 

lättare att attrahera unga och akademiker.

Vad kan avdelningar och klubbar göra för att uppnå målet?

Det är ju vi i avdelningar och klubbar som kan göra det jobbet. I min klubb, Jämtkraft, 

har vi 90 medlemmar och jag träffar många av dem varje dag. Där kan vi göra mycket – 

delvis kan vi jobba annorlunda, och bjuda in till fackliga möten för till exempel 

ingenjörer istället för att bjuda in till allmänna fackliga möten. På så sätt visar vi att vi 

bryr oss om yrkena.

Det finns ett stort behov av att utveckla arbetet med yrkesfrågorna. Är vi i SKTF för 

tama lämnar vi fältet fritt för övriga att agera, och det vore synd!

Jag tror att det kan vara svårare i klubbarna att ordna hela föreläsningsdagar för 

olika yrkesgrupper. Där gäller det kanske att hitta gemensamma problem med 

arbetsgivaren, till exempel när det gäller rekrytering av ingenjörer framöver. Kan vi inte 

lösa den frågan blir det katastrof. Och branschen är oerhört mansdominerad, trots att 

det finns väldigt många jobb som passar minst lika bra för tjejer som för killar, och 

dessutom är hyfsat betalda.

Fokus: Äldreomsorgen uppskattad 
yrkessatsning
Under 2009 gjorde SKTF en särskild 
yrkessatsning som riktade sig till medlem-
mar anställda i äldreomsorgen. Dessa 
medlemmar bjöds in till yrkesdagar med 
föreläsningar, workshop och tid till 
erfarenhetsutbyte med kolleger på fem 
olika orter. Satsningen gick under namnet 
Fokus: Äldreomsorgen och fick totalt 
ungefär 430 deltagare.

Det sista tillfället var i Göteborg 8 
september. En av de nöjda deltagarna var 
Jeanette Hansson, biståndshandläggare i 
Mölndals stad.

– Föreläsningsrubriken Besvärliga 
människor fångade vårt intresse. Jag och 
min kollega hamnar ofta i situationer där 
vi möter de ”besvärliga” människorna, 
både i form av biståndssökande och an-
höriga. Hur ska man få nycklar för att 
bemöta de besvärliga människorna, som vi 
möter i vårt dagliga arbete? säger Jeanette 
Hansson.

Även eftermiddagens föreläsning av Eva 
Rönnbäck, ”Att ta sitt professionella 
utrymme”, gav nya insikter. 

– Hon talade om arbete som pågår kring 
nationella bedömningsinstrument, det var 
intressant. Särskilt spännande var det hon 
sa kring skillnaden mellan att arbeta med 
SOL- och LSS-utredningar, säger Jeanette 
Hansson. 

– Det är jättebra att få komma ifrån 
jobbet så här och höra bra föreläsningar 
och träffa andra kolleger – inte minst 
minglandet är värdefullt.

Varför har SKTF gjort den här satsningen? 
Yvonne Ahlström, socialpolitiskt ansvarig 
på SKTF, säger så här:

– Vi vill vara med om att värna 
välfärden, utveckla den, beskriva 
välfärdens krav och behov av finansiering. 
Anställda inom äldreomsorgen ger oss 
mandat att göra det, de är viktiga aktörer i 
välfärden. Men SKTF som organisation 
behöver också få inblickar i hur äldre-
omsorgen fungerar och hur den kan 
utvecklas. Därför har vi genomfört fokus 

7. Yrkesfrågorna är mer i fokus  
 i vårt fackliga arbete.
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Stora chefskvällen på Nalen
För fjärde året i rad erbjöd SKTF 
tillsammans med Unionen, ST och 
Finansförbundet en mötesplats för chefer 
på anrika Nalen i Stockholm. Deltagarna 
fick lyssna på föreläsare inom ledarskaps-
området och möjlighet att stifta bekant-
skap med andra chefer från arbets-
marknadens alla områden. Årets före-
läsare var Susanne Pettersson, en av 
Skandinaviens ledande konsulter inom 
förändringsarbete.

Populära ledarskapsdagar i 
Tylösand och Bålsta
I flera år har SKTF tillsammans med 
Unionen, ST och Finansförbundet 
arrangerat ledarskapsdagarna, en 
konferens för chefsmedlemmar i 
förbunden. Ledarskapsdagarna erbjuder 
inspiration och reflektion kring 
ledarskapet. Medlemmarna får lyssna till 
föreläsare och får tillfälle att knyta kontakt 
med chefer i olika branscher.

Under 2009 arrangerades två 
ledarskapsdagar, en i Tylösand och en i 
Bålsta. Årets föreläsare var Annika R 
Malmberg som gav konkreta råd och tips 
som kan omsättas direkt i verksamheten 
om kritik och motivation. Claes Hellgren 
föreläste bland annat om nya idéer, 
kreativitet, mål och vikten av att ta hand 
om sig själv. 

Anette Sundström, administrativ 
enhetschef på operations- och intensiv-
vårdskliniken i Jönköping , åker på 
ledarskapsdagarna varje år, och tycker att 
det ger mycket.

– Det är alltid ett väldigt bra program 
med intressanta föreläsare. Och så är det 
trevligt att träffa chefer från andra bransch-
er i andra fackförbund och utbyta 
erfarenheter.

– För mig är det självklart att åka varje 
år. Jag och en kollega har en överens-
kommelse med chefen om att vi åker på 
konferensen varje år.

Äldreomsorg, för att fånga upp dessa 
frågor, men också för att ge våra 
medlemmar ett tillfälle att inspireras och 
reflektera. 

SKTF på Kvalitetsmässan 
Lyxig rättvisemärkt choklad lockade många 
mässbesökare till SKTFs monter på 
Kvalitetsmässan i Göteborg den 17-19 
november 2009. Väl där passade många 
på att prata med någon av de karriär-
coacher som var på plats för att testa 
ledarstil och karriärmöjligheter. Andra tog 
chansen att ställa frågor till en 
chefsombudsman, delta i SKTFs 
frågetävling eller förse sig med ett 
exemplar av tidningen Chefen i fokus.
Eva Nordmark deltog i SKTFs seminarier  
”Bromsa och gasa samtidigt - att leda i en 
tid med knappa resurser” och 
”Generationsskifte - dags att rekrytera 
unga välutbildade till kommuner och 
landsting”. Eva var också med i panelen i 
två ordinarie seminarier om äldreom-
sorgen.

SKTFs chefsmedlemmar bjöds också in 
till SKTFs VIP-lunch på Kvalitesmäsan. 
Ing-Marie Persson, primatansvarig i 
Furuviks djurpark, talade på temat ”Har vi 
människor något att lära av schimpans-
erna när det gäller ledarskap och umgänge 
med varandra i vardagen?”.



Startskott för avtalsrörelsen 2010
I september gick startskottet för 
avtalsrörelsen 2010. Målet var att få till bra 
avtal för kommuner, landsting, Pacta, KFS 
och Fastigo när de tre avtalen löper ut den 
31 mars 2010. 

Avtalsgrupperna för HÖK (kommuner, 
landsting och Pacta), KFS och Fastigo hade 
en gemensam första träff 7-8 september. 
På programmet fanns bland annat vilka 
önskemål till förändringar som kommit 
upp på forumen och från medlemmar på 
andra sätt. Resultatet i medlems-
undersökningar diskuterades, och 
gruppen resonerade också om situationen 
i omvärlden, inte minst hur den ekonom-
iska krisen påverkar avtalsrörelsen. 
Information och opinionsbildning var 
givetvis också på dagordningen. 

Vad är ett schyst arbetsliv? 
Avtalsbarometern pejlade 
medlemmarnas önskemål
16 september lanserades Avtalsbarometern 
på sktf.se. Det var ett interaktivt webbspel, 
där besökarna själva kunde välja vad de 
skulle vilja förändra för att få ett schyst 
arbetsliv. Tanken var att på ett enkelt sätt 
förklara vad som ingår i ett kollektivavtal, 
berätta att avtalsrörelsen 2010 nu kickar 
igång och att engagera fler i vilka avtals-
krav SKTF ska presentera för arbets-
givaren. 

Totalt genomfördes avtalsbarometern 
9019 gånger av framför allt medlemmar 
inom HÖK-området. Den populäraste 
kategorin för önskemålen var lön. 

Resultaten av avtalsbarometern visade 
att de fem enskilda önskemålen på för-
bättring i avtalet eller avtalets tillämpning, 
som flest valde var:

1. Lön som sätts efter vad jag gör, inte 
efter min titel

2. Få gå på en utbildning som gäller mitt 
jobb på betald arbetstid

3. Få en lön som ökar när allt annat blir 
dyrare

4. Lön på lika nivå som anställd i privat 

sektor inom samma yrkesgrupp

5. Flextid på jobbet 

Fler populära val när det gäller andra 
områden än lön var hälsoundersökning 
varje år. Unga ville gärna ha fler semester-
dagar än lagens även för den som är under 
40, och de lite äldre ville istället ha bättre 
pension och bättre ersättning om man blir 
sjuk.

Avtalsgruppen tog med sig resultaten i 
avtalsbarometern när den formulerade 
sina yrkanden.

Avtalsförslag diskuterades på de 
regionala HÖK-forumen
10 november hölls det första av höstens 
HÖK-forum, för Stockholmsregionen. 48 
förtroendevalda samlades för att ta del av 
en omvärldsanalys, levererad av för-
handlingschef Anders Hammarbäck, och 
för att diskutera avtalsgruppens förslag till 
yrkanden. I fokus för diskussionerna fanns 
SKTFs 2012-mål.

– 2010 är det valår, och i stort sett hela 
arbetsmarknaden har avtalsrörelse under 
våren. Det ekonomiska läget är ett helt 
annat än 2007 – vi befinner oss i en 
ganska djup lågkonjunktur med alltför hög 
arbetslöshet, som troligen ökar till 2011. 
Dessutom finns en ganska stor osäkerhet 
kring den ekonomiska utvecklingen. Det 
kommer nya prognoser som ändras varje 
vecka, inledde Anders Hammarbäck.

I grupparbetena kring förslagen till 
avtalsyrkande fick avtalsgruppen stort stöd 
för sina förslag, med några få komplett-
eringar som avtalsgruppen tar med sig i 
sitt arbete. Avtalsgruppen fick också med 
sig förslag till prioriteringar bland AB-
frågorna, där man har behov av att få ner 
antalet yrkanden.

Under hösten arbetade även avtals-
grupperna för KFS och Fastigo med att ta 
fram yrkanden inför vårens avtalsrörelse. 

Extra ledig dag som 
kompensation för nationaldagen
2009 inföll nationaldagen, för första 
gången sedan den blev helgdag, på en 
lördag. Eftersom nationaldagen infaller på 
olika dagar kan man säga att ledigheten 
”fryser inne” de år som den infaller på en 
lördag eller söndag. 

Men för att kompensera detta förhand-
lade SKTF fram olika lösningar, så att års-
arbetstiden inte ska bli längre än förut, när 
Annandag pingst var helgdag och alltid 
inföll på en måndag. Medlemmarna inom 
de flesta avtalsområden fick en extra ledig 
dag som kompensation (Kommun och 
landsting, Svenska kyrkan, Almega 
Tjänsteföretagen, Almega 
Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen, 
Fastigo och KFS)

SKTF krävde bättre ersättning för 
alla som använder egen bil i 
tjänsten
Är det rimligt att arbetsgivaren ska tjäna 
pengar på att de anställda ställer upp med 
egen bil – och att de får sämre försäkrings-
skydd och kanske sämre arbetsmiljö, plus 
ökad miljöpåverkan? Nej, anser SKTF, 
som i maj 2009 sa upp bilersättnings-
avtalet för kommuner och landsting. 

För att öka trycket på arbetsgivar-
organisationen Sveriges Kommuner och 
Landsting, skickades den 19 maj ett nyhets-
brev ut via e-post till alla förtroendevalda i 
kommuner och landsting, med en upp-
maning att dela ut ett flygblad till alla som 
använder egen bil i tjänsten.

– Det vi nu hoppas på är att medlem-
marna ska börja fundera på om de vill 
fortsätta ställa sin bil till arbetsgivarens 
förfogande, med nuvarande villkor. Vi kan 
förstås inte kräva att medlemmarna vägrar 
använda egna bilar, men vi hoppas att 
många börjar reflektera och stödja vår 
uppfattning om att en förändring behövs, 
sa Kurt Blomqvist, ombudsman på SKTFs 
resurscenter.

– Bilägandet har blivit betydligt dyrare 
sedan det förra avtalet tecknades 2001. Vi 
vill nu teckna ett avtal där bilägaren inte 
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bara får viss ersättning för den merkostnad 
som det innebär att ställa upp med egen bil 
i tjänsten, utan får kostnadstäckning för 
hela bilkostnaden per mil, säger Kurt 
Blomqvist, ombudsman på SKTFs 
resurscenter, funktionen för löner och 
villkor. 

Förhandlingarna om nytt bilavtal var 
ännu inte klara vid årets slut, och fortsätter 
under våren 2010.



evenemang.
De som får tidningen förutom 

chefsmedlemmarna är avdelningsord-
förandena, de speciella chefsföreträdarna, 
Tria-medlemmar samt ett mindre antal 
betalande prenumeranter.

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

Social Qrage ökade 125 procent
Social Qrage ökade upplagan med 125 
procent under 2009 och är nu den största 
tidningen om socialt arbete. Tidningens 
sex utgåvor under året distribuerades i 
medeltal med 11 700 exemplar. Till detta 
kommer sedan ytterligare cirka 300 
exemplar i regelbunden distribution till 
SKTFs och A-kassans personal.

Upplageökningen förklaras till absolut 
största delen av det samarbete som från 
och med nummer 1 2009 inleddes med 
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare 
(RFS) och som innebär att de köper Social 
Qrage som medlemstidning åt sina cirka 6 
500 medlemmar.  Samarbetet innebär 
även att varje utgåva av SQ nu innehåller 
40 sidor samt att delar av innehållet har 
knytning till RFS:s verksamhetsområden.
Samverkan med RFS måste bedömas som 
mycket lyckad och fortsätter även under 
2010.

Samarbetsavtalet med YSS 
(Yrkesförbundets Sveriges Socialarbetare) 
fortsatte att löpa under 2009, något som 
tillförsäkrat Social Qrage cirka 600 läsare. 
Även avtalet med YSS är förlängt att gälla 
även 2010.

Förutom nya läsare har avtalen med 
RFS och YSS även bidragit till bättre 
ekonomiska förutsättningar. De båda 
organisationerna bidrog under 2009 med 
sammanlagt knappt 455 000 kronor till 
produktionen av Social Qrage. För SKTF-
medlemmar har detta inneburit att 
prenumerationspriset kunnat hållas 
oförändrat – 14 kronor per månad vilket 
morsvarar 28 kronor per nummer.

En mindre prenumerationskampanj 
riktades under året till de Tria-medlemmar 
som efter vårterminen 2009 avslutade 
sina studier och därmed inte längre fick 

SKTF Media AB

SKTF media AB är ett av SKTF helägt 
bolag med 15 anställda medarbetare. 
Under 2009 producerade bolaget 20 
nummer av SKTF-tidningen, 6 nummer 
av Social Qrage, 6 nummer av Chefen i 
fokus samt 4 nummer av Allt om jobbet. 
Dagstidningen sktftidningen.nu kom 
planenligt ut varje vardag hela året.
Resultatet för bolagets sjunde verksam-
hetsår blev 148 000 kronor.

SKTF-tidningens räckvidd ökade 
men upplagan minskade
SKTF-tidningens upplaga fortsatte att 
minska, från 160 100 till 159 100. Däremot 
ökade räckvidden enligt Sifo/Orvesto 
under året med 12 000 till 161 000 läsare. 
Av dem är 13 000 under 35 år vilket i stort 
motsvarar antalet SKTFare under 35.

I den läsarundersökning som 
Mediateket presenterade i början av året 
gav medlemmarna tidningen ett mycket 
gott betyg. 87 procent av läsarna anser den 
som trovärdig och 88 procent att den är 
aktuell. 79 procent tycker att SKTF-
tidningen är saklig och lättläst och 80 
procent att den är informativ. Nästan 
samtliga läsare är nöjda med tidningen 
och nästan sex av tio tycker att SKTF-
tidningen är viktig för medlemskapet i 
SKTF. 8 procent tycker att tidningen 
saknar betydelse för medlemskapet. I snitt 
ägnades 21 minuter åt varje exemplar.

SKTF-tidningen, som fyllde 88 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.

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

Kampen för ett jämställt arbetsliv och ett 
samhälle där män och kvinnor värderas 
lika har under året varit ett genomgående 

tema i tidningens ledare.
Synergin mellan SKTF-tidningen och 

sktftidningen.se har under året utvecklats 
så att de båda produkterna publicistiskt 
stödjer varandra.

Totalt levererades 3 182 000 tidnings-
exemplar till SKTFs medlemmar, politiker 
och opinionsbildare.

Ett annat mått är att läsarna 2009 
sammanlagt ägnade SKTF-tidningen lite 
drygt 127 år.

sktftidningen.se en allt större 
dagstidning
Sktftidningen.se hade 22 000 – 24 300 i 
månaden under 2009 enligt Google 
Analytics. Genomsnittstiden per besök var 
1.20 minuter och totalt visades 215 000 
sidor.

Mest läst var som vanligt artiklar om lön 
och lönestatistik.

Som enda fackliga tidning på nätet tar 
sktftidningen.se aldrig semester eller 
jullov. Varje vardag året runt uppdateras 
den med färska nyheter. I normalfallet 
med minst fyra nyheter, men under 
sommartorkan och klämdagar kan det 
minska till två. Tidningen hade under 
2009 en bit över 1 100 editioner och 
uppdateringar.

Ett annat mått är att läsarna 
sammanlagt under året ägnade 
sktftidningen.se 199 dygn.

Chefen i fokus
Chefen i fokus, tidningen för SKTFs 
medlemmar som är chefer, kom under 
2009 ut med sex nummer, tre på hösten 
och tre på våren. Den adresserade upp-
lagan ökade med 400 exemplar till 16 900 
per nummer.

2,4 procent vilket totalt gav 101 400 
exemplar. Dessutom har en överupplaga 
tryckts som distribuerats via de särskilda 
ombudsmännen för chefer samt en del 
lokalavdelningar. 

Tidningen skickas till varje SKTF-center 
för att finnas med i rekryteringskit och vid 
besök på arbetsplatser. Dessutom kan av-
delningar och klubbar beställa Chefen i 
fokus för att använda tidningen vid lokala 

Verksamhetsberättelse38



SQ som en del av det medlemskapet. 
Dessa erbjöds att prenumerera resten av 
2009 och hela 2010 till rabatterat pris. Ett 
30-tal personer nappade på erbjudandet.

Allt om jobbet har lärt sig att gå
På nyåret 2008 föddes en helt ny tidning i 
ett helt nytt koncept. Som första fack-
förbund lanserade vi oneshoten, tidningar 
med ett genomgående tema där målgrupp 
och upplaga ständigt skiftar. Efter en lite 
trevande start har nu vår senaste baby Allt 
om jobbet lärt sig gå och har utvecklats till 
ett självständigt och väl fungerande 
koncept. Responsen från läsarna har varit 
mycket bra och de läsarundersökningar 
som gjorts visar på att tidningarna upp-
skattas. Under 2009 producerades 
Administration, Facket del II, Teknik samt 
Kyrkan. Även nummer 1 2010, med tema 
Kultur & Fritid, kom till läsarna i 
mellandagarna.
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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 de lokala avdelning-
arna och klubbarnas avgifter och transfererar desamma 
direkt till respektive lokal organisation.

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

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

giongemensamma förbundskonferenser, förbundssty-
relse, revision och kansliledning.

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

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

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

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

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

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

Fastighetsförvaltning är skillnaden mellan hyresintäkter 
och driftskostnader för förbundets fastigheter.

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

Balansräkning

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

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

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

Obeskattade reserver är skattemässiga dispositioner.

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

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

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

Så här läser du SKTFs årsredovisning
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Allmänt om verksamheten och medlemsutvecklingen
Medlemsutvecklingen har 2009 varit fortsatt negativ men 
med en mindre stagnation, och per årsskiftet uppgick an-
talet aktiva medlemmar till 122 094 (123 101), en minsk-
ning med 1 007 (4 347) personer under året. Sedan några 
år finns ett samarbete mellan ST, HTF/Unionen och SKTF 
kring studerande-rekrytering/frågor under namnet Tria. 
Merparten av förbundens studerandemedlemmar organi-
seras genom Tria, totalt 35 534 (35 813). Pensionärsmed-
lemmarna ökade till 32 983 (31 971). 

Den lokala organisationen bestod vid årsskiftet av ca 
272 (269) avdelningar och ca 277 (275) klubbar. 

Förbundsmöte hålls endast vartannat år. Under dessa 
”mellanår” anordnas regionala förbundskonfe-renser. Kon-
ferenserna under hösten 2009 har bl a haft fokus på SKTFs 
framtidsfrågor med arbets-namnet ”SKTF 2012”. 

Ansvarsfrågor, vinstdisposition mm för både räken-
skapsår 2008 och 2009 kommer att hanteras av förbunds-
mötet 2010.

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

Målsättningen att vända den sedan många år negativa 
medlemsutvecklingen kvarstår, och under 2010 kommer 
än mer fortsatta speciella aktiviteter med inriktning på re-
krytering och organisering av medlemmar att genomföras. 
Sedan några år pågår ett samarbete mellan förbunden 
inom TCO med ett förändringsarbete utifrån medlemska-
pets värde och aktiviteter, kampanjer mm under namnet 
FacketFörändras.nu. Parallellt med detta intensifieras för-
bundets egna långsiktigt förändringsarbete.
 

Händelser efter bokslutsdagen
Förbundet har de tre första månaderna 2010 tappat ytterli-
gare 396 aktiva medlemmar. Utvecklingen för kapitalet har 
varit fortsatt positiv med en mindre börsuppgång under 
årets första månader.

 

Koncern
Redaktionen för förbundets medlemstidningar och nättid-
ning finns i ett helägt dotterbolag, 
SKTF Media AB org.nr 556640-8604. Dotterbolaget hade 
2009 en omsättning på 31 295 kkr (30 235) och 14 (14) an-
ställda.
 

Ekonomi
Medlemsavgifterna ökade med 970 kkr till totalt 286 184 
kkr (285 214). 

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

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

•	 Då	förbundsmöte	endast	hålls	vart	annat	år,	och	2009	
var ett mellanår, är kostnaderna för parla-mentarismen 
lägre än jämfört med föregående år.

•	 Verksamhetskostnaderna	för	de	gemensamma	plane-
ringsområdena mm är totalt sett högre än föregående 
år till största del med anledning av en extra prenumera-
tionsavgift.  

•	 De	lägre	personalkostnaderna	beror	främst	på	att	av-
sättningarna för pensioner var extra stora föregående 
år. 

•	 Medlemsavgiften	för	inkomstförsäkringen	sänktes	i	
slutet av 2008 från 17 kr till 7 kr varför kostna-den för 
premierna minskat.  

Verksamhetens kostnader totalt har minskat med 38 788 
kkr jämfört med föregående år.

Räkenskapsåret har finansiellt varit en återhämtning ef-
ter börsnedgången 2008 vilket också medfört en högre 
kostnadsränta på det inlånade och samförvaltade kapita-
let från pensionsstiftelsen. Föregående år gjordes ned-
skrivningar vid bokslutet om 81 153 vilken återförts, varför 
en intäkt uppkommer. Per bokslutsdagen återstod ett ned-
skrivningsbehov om 30 275, varmed netto en intäkt upp-
kommit om 50 878. 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 skatte-mässiga anskaffnings-
värden av respektive tillgång vilket i sin tur skulle leda till 
kapitalvinstskatt.

Belopp anges i kkr om inte annat anges. Belopp inom paren-
tes avser föregående år (2008). Samtliga uppgifter avser mo-
derorganisationen om inte annat anges.

Förvaltningsberättelse
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Under året har inte disposition av föregående års under-
skott fastställts. Konfliktfondens totala bokförda värde in-
klusive del av obeskattade reserver (se not 15) beräknas till 
ca 1 038 428 kkr. Detta motsvarar ersättning till förbundets 
alla medlemmar vid en konflikt som varar ca 13 (13,2) 
arbets¬dagar.
 

Koncernens fria egna kapital
Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 356 564 kkr.

Förslag till vinstdisposition moderorganisationen
Enligt upprättad årsredovisning uppgår förbundets egna 
kapital till 1 248 214 kkr varav 931 231 kkr tidigare avsatts 
till konfliktfonden, 259 375 kkr är balanserat överskott,  
53 991 kkr är föregående års underskott som dispositio-
nen ännu inte beslutats om och 111 509 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 105 921 kkr (not 15). 

Enligt den modell förbundsmötet år 2008 fastställde 
blir avsättningen till konfliktfonden 42 647 kkr.

Av årets överskott kr 111 509 196,96 står kr 
68 862 125,96 till förbundsmötets förfogande efter avsätt-
ning till konfliktfonden med kr 42 647 071,00.

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att 68 862 125,96 kr balanseras i ny räkning.



Belopp i kkr Not*) 2009 2008

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter  286 184 285 214
Mottagnings- och inkasseringsavgift  -1 946 - 2 029
  284 238 283 185
Annons- och prenumerationsintäkter tidningar  3 448 3 436
Övriga intäkter och externa bidrag   783 401
Summa verksamhetens intäkter  288 469 287 022
   
Verksamhetens kostnader
Externa kostnader  99 594 108 900
Personalkostnader  160 450 184 679
Avsättningar inom verksamheten/annan verksamhet  25 725 33 114
Avskrivningar m m    2 280 2 230
Summa verksamhetens kostnader  288 049 328 923
   
Över-/underskott från den löpande verksamheten  420  -41 901
    
Resultat från finansiella poster   
Fastighetsförvaltning   16 660 19 390
Kapitalförvaltning    127 712 1 538
Resultat från kapitalförvaltningen   144 372 20 928
    
Skatt   - 24 138 - 25 673

Årets över-/underskott i koncernen  120 654 - 46 646

*) Noter; se moderorganisationen

Resultaträkning: Koncernen
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Tillgångar i kkr Not*) 2009-12-31 2008-12-31

Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark   207 059 207 009
Inventarier 8  4 943 4 157
  212 702 211 166
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav  1 577 138 1 416 556
Andra långfristiga fordringar    8 520 8 520 
   1 585 658 1 425 076
    
Summa anläggningstillgångar  1 798 360 1 636 242

Omsättningstillgångar   

Varulager mm    
Varulager   107 125 
   107 125
   
Kortfristiga fordringar    
Fordringar medlemsavgifter  1 052 6 037
Kundfordringar  2 037 1 998
Fordringar SKTFs A-kassa  3 400 7
Skattefordran  6 675 -
Övriga fordringar   1 330 1 270
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   5 875 7 735
  20 369 17 047 

Kortfristiga placeringar   10 444 21 399 

Kassa och bank  31 701 37 950 

Summa omsättningstillgångar  62 621 76 521

Summa tillgångar  1 860 981 1 712 763

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen

Balansräkning: Koncernen
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Eget kapital och skulder i kkr Not*) 2009-12-31 2008-12-31

Eget kapital 15  
Bundet eget kapital i koncernen  35 35
Fritt eget kapital i koncernen  1 356 564 1 233 646 
  
Summa eget kapital  1 356 599 1 233 681

Skulder 
Långfristiga skulder    
Försäkringsfond  19 027 12 383
Övriga skulder, SKTFs Pensionsstiftelse   403 945 389 231
  422 972 401 614
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  7 208 10 615
Skuld SKTFs Pensionsstiftelse  5 000 -
Skatteskulder  38 239 39 410
Övriga skulder   14 004 13 609
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    16 959 13 834
  81 410 77 468
 
Summa skulder  504 382 479 082

Summa eget kapital och skulder  1 860 981 1 712 763

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2009-12-31 2008-12-31

Ställda säkerheter    
Se moderorganisationen  - -
 
Ansvarsförbindelser 
Se moderorganisationen  - -

   

Balansräkning: Koncernen
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Belopp i kkr Not 2009 2008
 
Verksamheten 
Över-/underskott från den löpande verksamheten  420 - 41 901
Resultat från kapitalförvaltningen  144 372 20 928
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    - 48 954 74 535
  95 838 53 562
Betald skatt   - 20 927 - 25 673
Kassaflöde från verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital  74 911 27 889
 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar  - 1 929 4 473
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga placeringar  10 955 10 955
Ökning(+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder   1 620 - 28 909
Kassaflöde från verksamheten  10 646 - 13 481 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  - 3 695 - 3 511
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  235 69 
Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella tillgångar   - 109 705 - 20 225
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 113 165 - 23 667 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån  21 359 8 793
Amortering av låneskulder   - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 359 8 793 

Årets kassaflöde  - 6 249 - 466
Likvida medel vid årets början  37 950 38 416
 

Likvida medel vid årets slut  31 701 37 950

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2009 2008 
 

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen utdelning  31 081 33 453
Erhållen ränta  46 115 51 072
Erlagd ränta  -52 901 - 18 170 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av- och nedskrivning av tillgångar  - 48 954 74 535
Förändring avsättning inom eget kapital   - -
  - 48 954 74 535
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel   
Kassa och bank  31 701 37 950
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel   -  -
  31 701 37 950

Kassaflödesanalys: Koncernen
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Belopp i kkr Not 2009 2008 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter 1 286 184 285 214
Mottagnings- och inkasseringsavgift  - 1 946 - 2 029
  284 238 283 185
Övriga intäkter och externa bidrag   751 357
Summa verksamhetens intäkter  284 989 283 542
 
Verksamhetens kostnader 2 
Externa kostnader  109 304 116 826
Personalkostnader  147 653 171 545
Avsättningar inom verksamheten/annan verksamhet  25 725 33 114
Avskrivningar m m   2 150 2 135
Summa verksamhetens kostnader  284 832 323 620
 
Över-/underskott från den löpande verksamheten  157 - 40 078
   
Resultat från finansiella poster 
Fastighetsförvaltning  3 16 660 19 390
Kapitalförvaltning  4  127 707 1 417
Resultat från kapitalförvaltningen  144 367 20 807
 
Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfond 5  -12 141 -12 506 
   - 12 141 - 12 506 

Skatt  6 - 20 874 - 22 214

Årets över-/underskott  111 509 - 53 991

Resultaträkning: Moderorganisationen
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Tillgångar i kkr Not 2009-12-31 2008-12-31
 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  7 207 759 207 009
Inventarier 8  4 703 3 899
  212 462 210 909
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 9 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 577 138 1 416 556
Andra långfristiga fordringar  11  8 520 8 520
  1 585 758 1 425 176 

Summa anläggningstillgångar  1 798 220 1 636 084

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 
Varulager   107 125
  107 125
 
Kortfristiga fordringar 
Fordringar medlemsavgifter  1 053 6 037
Kundfordringar  1 930 1 698
Fordringar SKTFs A-kassa  3 400 7
Skattefordran  6 426 -
Övriga fordringar  12 1 298 1 241
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  5 703 7 650 
   19 810 16 633 

Kortfristiga placeringar  14 10 444 21 399
 
Kassa och bank  30 077 37 000
 
Summa omsättningstillgångar  60 438 75 157

Summa tillgångar  1 858 658 1 711 241

 Balansräkning: Moderorganisationen
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Eget kapital och skulder i kkr Not 2009-12-31 2008-12-31
  
Eget kapital 15  
Konfliktfonden   931 321 931 321
  931 321 931 321
 
Balanserat överskott  259 375 259 375
Föregående års överskott  -53 991 -
Årets överskott   111 509 - 53 991 
   316 893 205 384
 
Summa eget kapital  1 248 214 1  136 705
 
Obeskattade reserver 16  
Periodiseringsfonder  145 329 133 188
 
Summa obeskattade reserver  145 329 133 188

Skulder 
Långfristiga skulder 
Försäkringsfond  19 028 12 383
Övriga skulder, SKTFs Pensionsstiftelse 17  403 945 389 231
  422 973 401 614
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  6 844 9 205
Skulder till koncernföretag 18 514 1 804
Skuld SKTFs Pensionsstiftelse  5 000 -
Skatteskulder  - 2 203
Övriga skulder  19 13 835 13 432
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  20  15 950 13 090
  42 142 39 733
 
Summa skulder  465 115 441 347

Summa eget kapital och skulder  1 858 658 1 711 241

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2009-12-31 2008-12-31

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

 
Ansvarsförbindelser 
Borgensåtagande för personal  2 113 2 039
TCOs borgensring (500 kr/medlem)  61 551 63 724
Garantiavtal NTR (100 kr/medlem)  12 310 12 745
Borgensåtagande för dotterbolag   335 2 013
Summa ansvarsförbindelser  76 309 80 521

Balansräkning: Moderorganisationen
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Belopp i kkr Not 2009 2008 

Verksamheten 
Över-/underskott från den löpande verksamheten  157 - 40 078
Resultat från kapitalförvaltningen  144 367 20 807
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet       -49 084 74 440
  95 440 55 169
Betald skatt   -20 874 -22 214
Kassaflöde från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  74 566 32 955

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar  -3 158 4 477
Ökning(-) / Minskning (+) av kortfristiga placeringar  10 955 10 955
Ökning(+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder   2 408 - 34 932
Kassaflöde från verksamheten  10 205 - 19 500
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  - 3 583 - 3 221
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  235 69
Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella tillgångar   -109 705 - 20 225
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -113 053 - 23 377
 
Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån  21 359 8 793
Amortering av låneskulder   - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 359 8 793

Årets kassaflöde  -6 923 - 1 129
Likvida medel vid årets början  37 000 38 129
 

Likvida medel vid årets slut  30 077 37 000

 
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2009 2008

 
Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen utdelning  31 081 33 453
Erhållen ränta  46 110 50 950
Erlagd ränta  -52 901 -18 170
 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av- och nedskrivning av tillgångar  -49 084 74 440
Förändring avsättning inom eget kapital   - -
  -49 084 74 440
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel 
Kassa och bank  30 077 37 000
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel   - -
  30 077 37 000

Kassaflödesanalys: Moderorganisationen
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Allmänna redovisningsprinciper
Räkenskaperna och bokslutet för koncernen och förbundet 
(moderorganisationen) har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed. Koncernbokslutet har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Förbundet och dotterbolaget är skyldiga 
att följa bokföringslagen och årsredovisningslagen. 

Frågan om SKTFs lokala organisation, 272 avdelningar 
och 277 klubbar, är en del i förbundets juridis-ka person el-
ler egna juridiska personer är ej utredd. I förbundets redo-
visning av räkenskaperna för räkenskapsår 2009 (och jäm-
förelseåret 2008) har således inte den lokala organisatio-
nens resultat och ställning medtagits. Avdelningarna och 
klubbarna har under året haft medlemsintäkter om ca 44 
(44) Mkr vilka använts till facklig verksamhet. Den lokala 
organisationen beräknas, vid årsskiftet, ha ett eget kapital 
(nettotillgångar) om mer än ett års medlemsintäkter, ca 56 
(56) 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 portfölj- 
värdering för varje enskild depå (förvaltare) samt varje en-
skild diskretionär förvaltare.

Belopp anges i kkr om inte annat anges. Belopp inom paren-
tes avser föregående år (2008). Samtliga uppgifter avser mo-
derorganisationen om inte annat anges.

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Anställda och personalkostnader  2009 2008

Medelantal anställda koncernen 
Resurscentret  96 st 101 st
Varav män  52 % 42 %
Regionala center och SKTF Direkt  104 st 110 st
Varav män   36 % 31 %
Summa  200 st 211 st
Varav män  43  % 36 %
 
Medelantal anställda moderorganisationen 
Resurscentret  83 st 89 st
Varav män  35 % 37 %
Regionala center och SKTF Direkt  104 st 110 st
Varav män   36% 34 %
Summa  187 st 199 st
Varav män  36  % 34 %

SKTFs styrelse 
Styrelse och förbundsordförande  13 st 13 st
Varav män  46 % 46 %
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Anställda och personalkostnader  2009 2008

Personalens sjukfrånvaro koncernen   
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid:   
   Totalt  2,1 % 2,6 %

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

Kvinnor  3,5 % 3,5 %
Män   1,4 % 1,8 %

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

   
Personalens sjukfrånvaro moderorganisationen  
Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid:  

Totalt  3,4 % 3,1 %
   varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)  51,9 % 47,6 %

Kvinnor  4,0 % 3,2 %
Män   2,1 % 2,8 %

  
Åldersgruppen 29 år och yngre  6,1 % 1,8 %
Åldersgruppen 30 – 49 år  3,2 % 2,7 %
Åldersgruppen 50 år och äldre  3,9 % 3,9 %

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader koncernen   
Styrelse, förbundsordförande och VD i dotterbolag  3 337 3 061
Övriga anställda   94 601 94 036
Summa  97 938 97 097
Sociala kostnader  58 735 70 808
(varav pensionskostnader)  (25 077) (36 452)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader moderorganisationen 
Styrelse och förbundsordförande  2 450 2 240
Övriga anställda   88  767 88 795
Summa  91 217  91 035
Sociala kostnader  53 201 64 195
(varav pensionskostnader)  (21 842) (32 000)

54 Årsredovisning

Arvode och andra ersättningar till revisorer
Koncernen
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till re-
visorer har utgått med kkr 357 (319), varav  kkr 70 (32) till 
förtroendevalda revisorer och kkr 287 (287) till auktorise-
rad revisor.
Moderorganisationen
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till 
förbundets revisorer har utgått med kkr 332 (294), varav 
kkr 70 (32) till förtroendevalda revisorer och kkr 262 (262) 
till av dessa vald auktoriserad revisor.

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

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



Not 1   Medlemsavgifter   

Inkasserade och transfererade medlemsavgifter  2009 2008

Förbundsavgift 1  269 251 262 404
Förbundsavgift 2 och 3  10 288 9 806
Medlemsavgift inkomstförsäkring  6 645 13 004
Lokala medlemsavgifter SKTFs avdelningar och klubbar   45 238 43 275
  331 422 328 489

Transfererat till lokala organisationen   -45 238 - 43 275

  286 184 285 214

Not 2   Verksamhetens kostnader   

  2009 2008

Externa kostnader   
   
Parlamentarism mm   
Parlamentarisk verksamhet  5 230 12 439
Kansliledning   473 540
  5 703 12 979

Förbundsgemensamma verks.områden   
Starta processen  3 095 
Arenor för erfarenhetsutbyte  7 617 
Metodstöd för avdelningar och klubbar  28 
Pilotprojekt med nya idéer och arbetsformer  496 
Världens modernaste välfärd  8 164 
Förbereda avtalsrörelserna  2 561 
Yrke och bransch  3 213 
Organisering och rekrytering   6 817 
  31 991 36 047

55Årsredovisning

het var 7 kr. Försäkringen avser att kompensera medlem-
mar med inkomst över a-kassetaket genom en försäk-
ringsersättning motsvarande skillnaden mellan 80% av in-
komsten efter skatt och den erhållna a-kasseersättningen 
vid arbetslöshet. Med-lemsavgiften betalas endast av de 
medlemmar (ca 70%) som har en inkomst över 

a-kassetaket (under 2009; 18 700 kr) och som vid en 
eventuell arbetslöshet kan komma ifråga för ersättning ur 
försäkringen.

Medlemsavgiften till SKTF uppgick under året till i genom-
snitt kr 186,20 (178,43). Avgiften var 1% av månadslönen, 
dock högst 203 kr (195). För medlemmar i klubbar och all-
männa klubbar är förbunds-avgiften 1,16% respektive 
1,21%. Den högre avgiften utöver 1%, 0,16% respektive 
0,21%, motsvarar medel för verksamhet som lokalavdel-
ningar bekostar själva, men som för klubbar och allmänna 
klub-bar bekostas av SKTFs regionala center. 

Medlemsavgiften för inkomstförsäkring vid arbetslös-

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



  2009 2008

Övrig förbundsgemensam verksamhet
Internationellt  1 523 1 263
Övergripande verksamhet resurscentret mm  5 120 1 894
Funktionärsmedverkan  5 811 5 621
SKTF-tidningen m fl   25 715 26 757
  38 169 35 535

Verksamhet finansierad av särskilda medel
Kommunikationsplattform mm  1 447 1 267
Extra prenumerationsavgift mm  2 818 -
Reserverade medel till nästa år
- Framflyttade aktiviteter   - - 267
  74 425 72 582

Skadestånd mm  -1 115 - 3

Resurskostnader expedition och data 
Expeditionskostnader  21 939 21 504
Medlemssystem och övrigt IT-stöd  8 352 9 522
Verksamhet finansierad av särskilda medel 
- Webb och IT-projekt   - 242
  30 291 31 268

Summa externa kostnader  109 304 116 826
 
Personalkostnader    
Personalkostnader  142 616 168 182
Personalutveckling   5 037 3 363
Summa personalkostnader  147 653 171 545

Avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet
Försäkringsfond  954 904
Studiefond  150 150
Premier inkomstförsäkring  5 691 12 100
Studiecirkelstöd  895 1 353
Pensionärsverksamhet  1 661 1 741
Avgifter andra org. som TCO, OFR, ISKA m fl  16 374 16 866
Summa avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet 25 725 33 114

Avskrivningar mm   
Avskrivningar   1 636 2 012
Nettovinst sålda och utrangerade inventarier   - 76 - 67
Verksamhet finansierad av särskilda medel
- Avskrivningar avs projekt   590 190
Summa avskrivningar mm  2 150 2 135

Summa verksamhetens kostnader  284 832 323 620
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Not 3   Fastighetsförvaltning   

  2009 2008

Hyresintäkter  40 614 40 409
Driftskostnader   - 23 954 - 21 019
  16 660 19 390

Not 4   Kapitalförvaltning   

  2009 2008

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter  46 110 50 950
Utdelningar   31 081 33 453
  77 191 84 403
Finansiella kostnader   
Förvaltningskostnader  -1 277 - 1 458
Ränta SKTFs Pensionsstiftelse  -52 894 - 16 463
Övriga räntekostnader   -7 - 1 709
  -54 178 - 19 630
Reavinster/reaförluster   
Kapitalvinster värdepapper  63 479 25 553
Kapitalförluster värdepapper   -9 663 - 16 911
  53 816 8 642
Nedskrivning värdepapper mm   
Återföring föregående års nedskrivn. värdepapper  81 153 9 155
Årets nedskrivning värdepapper   -30 275 - 81 153
  50 878 - 71 998

  127 707 1 417

Not 5   Förändring av periodiseringsfond   

  2009 2008

Periodiseringsfond, årets avsättning  -26 457  - 26 445
Periodiseringsfond, årets återföring   14 316 13 939
  -12 141  - 12 506

Not 6   Skatt   

  2009 2008

Inkomstskatt  20 874 22 214
  20 874 22 214
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SKTF är skyldig att betala skatt på näringsverksamhet,  
kapital- och fastighetsinkomst samt kapitalvinst. Dessut-
om betalar förbundet fastighetsskatt. Fastighetsskatten 
ingår i driftskostnaderna för fastigheterna. På avsättning 

till pensionsstiftelsen och övriga pensionskostnader beta-
las s k särskild löneskatt, skatten redovisas såsom perso-
nalkostnad.



Not 7   Byggnader och mark   

  2009-12-31 2008-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde   
Vid årets början  238 712 236 843
Aktiverade ombyggnadskostnader   - 1 869
Pågående byggnation   750  -
  239 463 238 712
Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början   31 703 31 703
  31 703 31 703

  207 759 207 009

Fastighet Beteckning Bokfört restvärde Anskaffn. värde Taxeringsvärde Marknadsvärde

Sandhamnsplan 1 New York 7 8 156 12 062 55 660 68 000
Wittstocksgatan 17 Tamburmajoren 11 1 242 1 306 34 683 59 000
Jungfrugatan 10 Sjöhästen 5 2 100 2 204 28 548 45 000
Tegeluddsvägen 32  New York 6 9 270 13 776 56 004 79 000
Öregrundsgatan 4 Oporto 2 9 639 14 481 56 892 75 000
Gyllenstiernsgatan 10 Infanteristen 1 2 810 3 681 48 996 81 000
Grev Turegatan 10 Skvalberget 16 5 072 7 514 43 600 75 000
Malmskillnadsgatan 54 Polacken 30 138 277 145 243 117 000 270 000
Inedalsgatan 4 Vårdtornet 9 23 187 23 187 58 455 94 000
Djurgårdsslätten 86 Spetsbergen 14 825 2 163 17 957 28 000
Tärnaby, 4 fritidshus Laxnäs 1:101 100 700 832 1 109
Gesunda, 6 fritidshus Häradsarvet 212:16 2 000 4 536 1 523 2 031
Öland, 6 fritidshus Hörninge 9:85 5 3 534 4 461 5 948
Klövsjö, 3 fritidshus Klövsjö 6:328 - 6:330       5 076 5 076 1 434 1 912
  207 759 239 463 526 045 885 000

Not 8   Inventarier  2009-12-31  2008-12-31 

  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

Ackumulerat anskaffningsvärde    
Vid årets början  47 086 46 555 46 616 46 373
Nyanskaffningar  2 945 2 833 2 825 2 537
Avyttringar och utrangeringar  -1 131 -1 131   - 2 355 - 2 355
  48 900 48 257 47 086 46 555
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vid årets början  42 929 42 656 42 679 42 500
Årets avskrivning  1 924 1 794       2 536 2 442
Avyttringar och utrangeringar  -896 -896 - 2 286 - 2 286
  43 957 43 554 42 929 42 656

Planenligt restvärde vid årets slut  4 943 4 703 4 157 3 899
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Uppgivet bedömt marknadsvärde har erhållits från ex-
tern värderingsfirma vintern 2009. Motsvarande värde 
för fritidshusen är beräknat utifrån ett antagande att 
taxeringsvärdet är ca 75% av marknads-värdet. Upp-

skjuten skatt om 26,3%, vid en försäljning av samtliga 
fastigheter, kan beräknas till ca 178 000 kkr. Taxerat vär-
de på marken uppgår till 257 051 kkr. Fastigheterna är 
fullvärdeförsäkrade.



Not 9   Andelar i koncernföretag    

 Andel Bokfört värde Nominellt värde

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

Not 10   Andra långfristiga värdepappersinnehav    

 Bokfört värde Nominellt värde Fondnot. värde

Andelar/aktier i onoterade bolag   
Bergendal TCO:s kurs- och konferensgård 
ekonomisk förening  - 3 396 -
 - 3 396 -
Fondandelar   
Aktiefonder   
Aktieansvar Sverige  118 332 - 128 325
Folksam Sverige  115 169 - 174 734
Robur Ethica Miljö  32 169  - 32 477
Robur Småbolag Norden  26 054 - 28 538
Robur Nordenfond  26 193 - 26 906
Robur European Equity  13 513 - 34 252
Robur Östeuropa  17 464 - 24 551
Carlson European Small Cap  17 675 - 17 675
D & G Aktiefond  20 000 - 22 584
D & G Småbolag  20 000 - 23 265
Nordea Etiskt urval  24 989 - 24 989
 431 557 - 538 294
Blandfonder mm   
Nordea Tjänstemannarörelsens Förvaltningsfond 110 339 - 143 521
Robur SpaX Europa  5 583 - 6 990
Aktie Ansvar Graal  101 658 - 101 658
 217 579 - 252 169

Räntefonder   
Folksam Penningmarknadsfond  136 958 - 136 958 
Robur Företagsobligationsfond  10 020 - 10 814
Robur Obligationsfond Mega  147 207  - 147 207 
Robur Penningmarknadsfond Mega  70 915 - 70 915
Robur Talenten  82 147 - 82 147
Nordea Inst. Penningmarknadsfond  29 981 - 32 342
 477 228   - 480 383
Diskretionär förvaltning    
Carlsson Investment Management Småbolag  5 525 - 6 084
 5 525 - 6 084

 1 131 889 - 1 276 930   
Aktier   
Aktier i diskretionär förvaltning genom 
Nordea 126 752 - 163 644
Swedbank 90 903 - 109 180
Carlsson Investment Management  64 102 - 73 984
 281 757  346 808
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 Bokfört värde Nominellt värde Fondnot. värde

Obligationer    
Nordea Hyp 5523 2006 – 2011-06   3,75%   6 853 7 000 7 386
Nordea Spread 2 2005 – 2015-05 4,85%   9 213 10 000 9 213
Nordea 1145          2008 – 2010-06            5,92%   33 197 32 000 33 720
Landshypotek        2006 – 2012-03           4,25%   9 793 10 000 10 800
Stadshypotek          2008 – 2013-09            6,00%   10 631 10 000 11 209
Specialfast 128 2004 – 2011-03 4,25%   9 848 10 000 10 685
Telia Sonera 2006 – 2010-06 3,90%   23 988 24 000 24 799
Volvo Treasury 2006 – 2011-05 4,00%   5 843 6 000 6 265
Eurostop  2007 – 2010-04     5 000 5 000 5 433
   114 367 114 000 119 510

Obligationer i diskr. förvaltning, Nordea    
Nordea Hyp 5526     9 237  9 237
Sv staten 1046     10 999  10 999
Swedbank Hyp 175     9 340  9 340
SEB bolån 566     9 380  9 380
Vasakronan RB381     10 172  10 172
   49 126  49 126

   163 493  168 636

Summa långfristiga värdepappersinnehav  1 577 138 - 1 792 374

Uppskjuten skatt om 26,3%, vid en försäljning av samtliga långfristiga  
värdepappersinnehav, kan be-räknas till ca 56 000 kkr (31 000).

Not 11   Andra långfristiga fordringar   

  2009-12-31 2008-12-31

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

Not 12   Övriga fordringar   

  2009-12-31 2008-12-31

Betalda ej erhållna värdepapper  40 0
Personalens hemdatorer  39 272
Utlägg för vidarefakturering  1 097 496
Övriga fordringar   122 473
  1 298 1 241

Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

  2009-12-31 2008-12-31

Förutbetalda kostnader   1 704 3 349
Upplupen intäktsränta   3 654 3 579
Övriga upplupna intäkter   345 722
  5 703 7 650
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Not 14   Kortfristiga placeringar   

  2009-12-31 2008-12-31

Diskretionär förvaltning    
Nordea  9 385 19 173
Swedbank  701 886
Carlsson Investment Management   358 1 340 
  10 444 21 399 

Not 15   Eget kapital   

Koncernen S:a Bundet EK Konflikt- Beskattad Balans. F. års Årets Summa
  (reservfond) fond period. fond överskott överskott överskott  Fritt EK 

Koncernens ingående balans   35 931 321 86 999 261 972 - - 46 646 1 233 646
Korr besk per fond skatt 26,3% (28%)    2 264    2 264
Disp. överskott föregående år   - - 8 896   -55 542 - 46 649 -
Årets resultat koncernen  - - - - - 120 654 120 654
  35 931 321 98 159 206 430 - 120 654 1 356 564

Moderorganisationen Konflikt- Balanserat Föregående års Årets över-/ 
 fond överskott över-/underskott underskott

Utg. balans enl balansräkning f.år  931 321 259 375 - 53 991 - 53 991
Disp överskott tidigare år  -   53 991
Årets underskott     111 509
 931 321 259 375 - 53 991 111 509

Reserverat av balanserat överskott för framtida projekt och kostnader 2009-12-31 2008-12-31

Styrelsens dispositionsfond   41 698 39 736
Omställningsfond  27 197 30 010
Överskotts-/budgetfond  16 696 15 794
Övriga reserveringar   20 330 18 162
  105 921 103 702

I posten övriga reserveringar, 20 330 kkr, ingår bl a de regionala 
centrens överskott, 12 620 kkr att överföra till 2010 års verksamhet.

skatt vid upp-lösning. Konfliktfondens totala bokförings-
mässiga värde kan därmed beräknas till ca 1 038 428 kkr.

I moderorganisationens balanserade överskott om 259 
375 kkr ingår avsättningar och reserveringar för framtida 
projekt och kostnader med 105 921 kkr, se specifikation 
nedan. Kostnaden för dessa re-serveringar och avsättning-
ar redovisas först det år medlen används (förbrukas) för 
ett projekt eller dylikt.

Förbundsmöte hålls endast vartannat år varför beslut om 
disposition av årets överskott kommer att tas först på För-
bundsmötet hösten 2010.

I moderorganisationen avsatta medel till periodiserings-
fonder skall, efter avdrag för skatt (i dag 26,3%) tillföras 
konfliktfonden vid upplösning. T o m 2009 (tax 2010) har 
145 329 kkr (133 188) avsatts (se not 16) vilket motsvarar 
en ökning av konfliktfonden med 107 107 kkr (95 895) efter 
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Not 16   Obeskattade reserver   

  2009-12-31 2008-12-31

Periodiseringsfonder   
- Avsatt vid taxering 2004   - 14 316
- Avsatt vid taxering 2005   16 444 16 444
- Avsatt vid taxering 2006   12 957 12 957
- Avsatt vid taxering 2007   28 623 28 623
- Avsatt vid taxering 2008   34 404 34 404
- Avsatt vid taxering 2009   26 445 26 445
- Avsatt vid taxering 2010   26 457  - 
   145 329 133 188

Medel avsatta till periodiseringsfonden skall, efter avdrag för skatt 
(i dag 26,2%), tillföras konfliktfon-den vid upplösning, se not 15.

Not 17   Övriga skulder, långfristiga   

  2009-12-31 2008-12-31

SKTFs Pensionsstiftelse  403 945 389 231

Ställda säkerheter för övriga skulder  Marknadsvärde Uttagna pantbrev

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

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

Not 18   Skulder till koncernföretag   

Dotterbolaget, SKTF Media AB har avräkningskonto med ränta hos förbundet (moderorganisationen). Likvidmässigt 
hanteras samtliga betalningar till och från dotterbolaget genom konton knutna till för-bundets bank- och postgirokon-
ton med automatisk tömning och hämtning av likvida medel dagligen.
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Not 19   Övriga skulder, kortfristiga   

  2009-12-31 2008-12-31
   
Köpta ej likviderade värdepapper   27 119
Personalens preliminärskatt   2 652 2 596
Avräkning fastighetsförvaltningsbolag   2 240 863
Mervärdesskatt november och december   285 1 044
Förskott från bank ej erhållna medlemsavgifter   8 000 8 000
Övriga poster    631 810
  13 835 13 432

Not 20   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

  2009-12-31 2008-12-31
    
Upplupna kostnader, sena leverantörsfakturor  3 302 1 544
LO/TCO Rättskydd  808 917
Förutbetalda intäkter och bidrag  92 329
Semesterlöneskuld  5 853 5 753
Sociala avgifter  4 414 4 359
Skuld avgångsvederlag och avgångslöner   1 481 188
  15 950 13 090
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Stockholm den 24 mars 2010

Eva Nordmark 
Förbundsordförande

Ove Jansson

Annika Strandhäll 

Anders Blom 

Anna-Lena Danielsson

Karl-Gustav Forsberg

Veronica Karlsson 

Carin Neanro

Martin Persson 

Delshad Saleh

Annica Skoglund

Sven-Erik Trulsson

Maud Gustavsson
Personalklubbens representant

Vår revisionsberättelse beträffande denna 
årsredovisning har avgivits den 31 mars 2010

Barbro Svensson  Av förbundsmötet vald revisor

Bo Bergsten Av förbundsmötet vald revisor

Christer Nordström Auktoriserad revisor
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Till förbundsmötet i Fackförbundet SKTF 

Org.nr 802001-8019

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt förbunds-styrelsens förvaltning i 
SKTF för år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskaps-handling¬arna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att 
uttala 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 årets överskott kr 111 509 196,96 står kr 68 862 125,96 
till förbundsmötets förfogande efter avsättning till 
konfliktfonden med kr 42 647 071,00

att 68 862 125,96 kr balanseras i ny räkning

att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för 2009 års förvaltning.

Stockholm den 31 mars 2010

Barbro Svensson Av förbundsmötet vald revisor

Bo Bergsten 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 årsredovisnings¬lagen. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden ned-
an. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprät-
tats i enlighet med årsredovisnings-lagen och ger en rätt-
visande 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 2009.

Medlemsavgiften

66 Medlemsavgiften

Kommunikation, facklig 
utveckling, Tria 8%

Löner & yrkesvillkor, internatio-
nell verks m.m 9%

Expedition, avskrivningar, 
medlems- och IT-system 11%

Administrativt stöd 7%

Samarbetsorgan TCO mfl 6%

Parlamentarism, styrelse, FM mm 3%

Lönehandl. och HR-verksamhet 4%

Pensionärsverks, 
studiestöd, stipendier,
projekt mm 2%

Stab och opinionsbildning 5%

Regional verksamhet, sju 
SKTF Center 30%

Inkomstförsäkring 2%

SKTF Direkt 4%
SKTF-tidningen 
mfl tidningar 9%


