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Eva, hur vill du beskriva året som gått? 

Det har varit ett omtumlande och 
dramatiskt år! Framför allt med anledning 
av förändringarna i a-kassan. Höjningen 
av a-kasseavgiften ledder till att fler än 
40 000 personer lämnade a-kassan. Totalt 
tappade de fackliga organisationerna 
180 000 medlemmar. Det motsvarar mer 
än ett helt SKTF. 

Samtidigt gav turbulensen ny energi 
och kraft som utmynnade i en konkret idé 
– en samling inom TCO och en 
beslutsamhet att vi måste vända 
utvecklingen. Det krävs ett långsiktigt 
förändringsarbete för att möta 
utvecklingen på arbetsmarknaden. Till 
exempel antalet visstidsanställningar som 
ökar, hur kan vi öka värdet av 
medlemskapet för dessa personer? Arbetet 
resulterade i kampanjen Facket förändras.
nu som kom igång i slutet av året.

Inom SKTF har det funnits en regional 
samling som varit helt fantastisk, under 
två veckor träffade jag 800 förtroendevalda 
för att diskutera hur vi skulle vända 
utvecklingen. Sammanfattningsvis tycker 

jag att vi har lyckats vända det dystra till att 
samla ny kraft och attrahera unga och 
akademiker. 

Vad har varit höjdpunkterna under året?

Återigen, att vi lyckades samla oss 
tillsammans så många förbund. Att det 
fanns en sådan beslutsamhet och kraft, det 
känns oerhört skönt att veta. 

En annan höjdpunkt var det centrala 
avtal vi tecknade på kommun- och 
landstingssidan. Det lägger en bra grund 
för en fortsatt god löneutveckling för våra 
medlemmar. En sak som jag är särskilt 
nöjd med är det förlängda 
föräldrapenningstillägg som vi fick 
igenom på samtliga avtalsområden. 

SKTF har synts i media i större 
utsträckning än tidigare. Vi har tredubblat 
våra pressklipp under året, och 
mediebilden har för det mesta varit positiv. 

Jag är också glad att vi blivit en Fair 
Union och att det lett till ett sådant stort 
gensvar. Inte bara från organisationen, 
utan från andra aktörer och framför allt 
unga medlemmar. 

Varför tror du att så många unga tilltalas av 

tanken med Fair Union? 

Fair Union handlar om att leva som man 
lär, vi är ett schysst fackförbund. Unga 
människor är konsumentmedvetna och 
vet att deras val och handlingar kan göra 
skillnad. Därför har Fair Union tagits emot 
så positivt från många unga, som inte 
tänkt på facket i dessa sammanhang. Även 
om det för mig handlar om internationell 
solidaritet, en klassisk facklig kärnfråga.   

Du nämnde att du är nöjd med avtal som 

tecknades. Hur ser utfallet ut?

Vi har fått ut bra löneökningar. Utfallet är 
strax över 4 procents löneökning på 
kommunsidan och 4,1- 4,2 procent på 
landstingssidan. Vi ser också framgångar 
när det gäller arbetet med 
lönekartläggningar. En undersökning som 
SKTF nyligen presenterade visar att man 
hittat osakliga löneskillnader i hälften av 
de kommuner som genomfört 
lönekartläggningar. 

Vi har mycket att vinna på att rätta till de 
osakliga löneskillnaderna. När SKTF 

Eva Nordmark om året som gått

� Verksamhetsberättelse



�Verksamhetsberättelse

Du har under året suttit med i regeringens 

expertgrupp för en ny värdighetsgaranti i 

äldreomsorgen. Vad har du velat bidra 

med? 

Jag har velat fungera som en länk mellan 
medlemmarna i äldreomsorgen och 
expertgruppen. För mig har det varit viktigt 
att förmedla medlemmarnas erfarenheter 
och kunskaper, därför har vi bjudit in 
medlemmar att medverka i en expertpanel 
på webben. Panelen, som bestått av 162 
personer, i huvudsak chefer inom äldre-
omsorgen, har fått svara på frågor om 
kvaliteten i äldreomsorgen och hur 
verksamheten kan utvecklas för att gamla 
ska få ett värdigt liv. Utifrån svaren har vi 
skrivit en rad intressanta rapporter som 
presenterats för regeringens expertgrupp 
men också i media.

Om du blickar framåt, vilka är de viktigaste 

frågorna för SKTF i år?

En övergripande fråga är att SKTF vill 
skapa världens modernaste välfärd. Det 
handlar om en effektiv verksamhet av god 
kvalitet för nöjda medborgare, där de 
anställda kan känna stolthet och 
arbetsglädje. För att nå dit krävs attraktiva 
jobb och arbetsplatser. Det ställer krav på 
ett modernt ledarskap som förmår 
attrahera akademiker och andra 
välutbildade. Det är särskilt viktigt för att 
klara personalförsörjningen i samband 
med den stora generationsväxling vi står 
inför i kommuner, landsting och kyrka. 
Därför behöver vi starta ett utvecklings-
arbete i kommunerna. Det handlar om bra 
löner, en god arbetsmiljö, möjligheter till 
kompetensutveckling liksom karriär-
möjligheter. Det handlar också om 
trygghet och utveckling en ständigt 
pågående förändring garanterat i ett bra 
omställningsavtal. För SKTF handlar det 
om att klara dessa fackliga utmaningar 
genom Facketförändras.nu samt vår egen 
resa SKTF 2012.

nyligen jämförde lönerna för kvinnliga 
enhetschefer inom omsorg och 
habilitering i Lund med deras manliga 
kollegor på socialförvaltningen, visade det 
sig att löneskillnaderna var stora. Trots lika 
arbetsuppgifter var lönegapet flera tusen 
kronor i månaden.

Du deltog i ISKAs (Internationalen för stats- 

och kommunalanställda) världskongress i 

höstas. Vad gjorde mest intryck på dig?

ISKA firade 100-årsjubileum förra året. 
Det ger en enorm kraft att känna att vi har 
en gedigen historia att bygga framtiden på. 
Det som kändes viktigast för mig var att vi 
lyfte fram klimatfrågan som en viktig del i 
det internationella fackliga samarbetet. Det 
är ju en oerhört viktig solidaritetsfråga som 
nu står högt uppe på ISKAs agenda. Det är 
de allra fattigaste länderna som drabbas 
värst av klimatförändringarna. För 
befolkningen i dessa länder handlar det 
om överlevnad, om man ska kunna bo kvar 
och ha något arbete i framtiden. Ett av 
mina starkaste minnen kommer från en 
kollega från Stilla Havs-öarna som 
berättade om sitt hemland som bokstavligt 
talat håller på att försvinna under havsytan 
till följd av klimatförändringarna. Genom 
fackligt samarbete kan vi fackliga 
organisationer driva på så att de 
internationella avtalen på miljöområdet 
efterföljs; nationellt, regionalt och lokalt. 

Tror du att kampanjen Facketförändras.nu 

kan ge unga en ny bild av facket?

Ja. Ibland finns det en orättvis bild av vad vi 
står för och vilka vi är. Mediebilden skapas 
bland annat av olika ”affärer” som media 
blåser upp och som formar människors 
uppfattning av oss. Men det är viktigt att 
komma ihåg att bilden inte bara är orättvis, 
den är också sann. Det är mycket i facket 
som vi måste förändra. När vi ser att unga 
väljer att stå utanför facket, när de som har 
tidsbegränsade anställningar väljer bort 
oss, då måste vi förändra oss. Vi måste bli 
bättre på att lyssna och att kommunicera 
med unga. Och vi ska föra en dialog, inte 
prata ”uppifrån”. 





Förbundsstyrelsen:
Vad gjorde dig mest stolt 
över SKTF under 2007?
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Olle Tahlén
– Ett klassiskt svar är ju att det är svårt att 
välja ut en enskild händelse, men det är 
inte lika svårt för 2007. Den stora 
lanseringen av Facket Förändras, där hela 
TCO med SKTF som en stor aktör vågade 
ta i frågan om vad vi faktiskt gör och se vad 
vi kanske borde göra mer eller mindre av i 
framtiden. En historisk händelse som jag 
tror kommer vara avgörande för oss i 
framtiden. Vi står inför stora och 
avgörande vägval där vi måste agera. Vi ska 
i framtiden kunna se tillbaka på 2007 som 
året då det nya facket föddes. Ett 
fackförbund med erfarenhet som vågar 
använda erfarenheten till att gå in i 
framtiden.

Marjo Nieminen
– Mest stolt är jag över alla SKTFs 
medlemmar som, trots de förändringar 
som har skett och sker och påverkar det 
fackliga medlemskapet, tror på den 
fackliga grundidén och stöder det fackliga 
arbetet. Jag är stolt över alla 
förtroendevalda som har vågat och vågar 
se förändringarna i vitögat och delta i 
förändringsarbetet som påbörjades vid de 
regionala förbundskonferenserna, trots 
att det idag är än mer krävande än igår. 
Jag är stolt över förbundsstyrelsen och vår 
ordförande som har fattat beslutet, och 
står fast vid, att leda SKTF i 
förändringsarbetet med hjälp av hela 
organisationen.

Anders Blom
– Samhällspolitiskt tycker jag att vi gjorde 
en bra insats kring A-kassan och allt vad 
det innebar. Vi lyckades mobilisera 
samordningsgrupperna så att vi 
tillsammans insåg allvaret med A-
kasseförslaget. Tillsammans spred vi ett 
engagemang som vi också lyckades sprida 
till våra medlemmar.

 Sedan tycker jag också att arbetet med 
Facket.Förändras.nu och spridningen av 
idéerna på våra regionala förbundsträffar 
under sensommaren är viktigt. Det arbetet 
är ju långsiktigt och kommer att påverka 
förbundet under lång tid framåt.

 Jag tycker också att vi varit ”på” i 
äldreomsorgsfrågan. Vi har lyckats 
leverera rapporter i ”rätt” tid som i sig har 
genererat bra debattartiklar och ganska 
stort genomslag i media.

 De steg vi tagit mot en Fair Union är jag 
också stolt över, att vi försöker definiera 
hållbar utveckling ur ett 
fackföreningsperspektiv, att vi också på 
olika sätt kan påverka klimatfrågorna.

 Globaliseringskonferensen i december 
är också ett stort steg vi tagit i vår ambition 
att berätta om vårt internationella arbete.

  Jag vill också gärna nämna vårt 
agendaarbete. Agendorna är bra dokument 
där vi försöker ha en samlad syn på vissa 
specifika yrkesgrupper, t ex diakoner och 
präster. 
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Annica Skoglund
– Det första jag kommer att tänka på är 
löneavtalet, som efter mycket strulande 
blev klart. Och som jag ser det ett bra 
avtal. Det är ett framåtsiktande avtal. 
Sen tänker jag på SKTF och TCO: att alla 
förbunden inom TCO har bestämt sig för 
att gå mot ett gemensamt mål, Facket 
Förändras.nu. Och självklart på alla 
duktiga förtroendevalda som finns i 
förbundet, utan dem hade SKTF inte varit 
så starkt, som jag upplever att vi är. Till 
sist våra regionala förbundskonferenser – 
mycket farande, men så bra det blev! 

Anna-Lena Danielsson
– Allra mest stolt är jag över alla 
medlemmar och förtroendevalda som 
började delta aktivt i utvecklingsarbetet av 
SKTF. Och över FacketFörändras.nu, 
initiativet inom TCO som drog igång 
under året. 

I utvecklingsarbetet ingår även Fair 
Union, där jag är med i referensgruppen. 
Det jobbet innebär verkligen att visa 
styrkan av fackligt arbete – tillsammans är 
man stark!

Annika Brage
– Det är svårt att välja ut något för jag är 
stolt över så mycket i SKTF. Måste jag välja 
så är det att SKTF gick så starkt i bräschen 
för FacketFörändras.nu, att vi 
(förtroendevalda och anställda) orkade 
fortsätta ta krafttag i rekryteringsfrågan 
trots regeringens trista beslut i a-kasse-
frågan med stora medlemstapp som följd 
och att vi beslutade oss för att ta ställning 
för att bli en Fair Trade Union. Jag är också 
stolt över att SKTFs förbundsmöte 2008 
för första gången äger rum på Sveriges 
framsida, d v s i Göteborg!
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Ann-Mari Rydell
– Även 2007 har varit ett händelserikt år. 
Vi gjorde ett bra avtal på HÖK-området, 
vilket ska bli jättespännande att följa och 
omsätta framöver. Det är inte helt lätt 
eftersom vi har arbetsgivare som inte är 
med på tåget så att säga.  Vi i SKTF har 
även påbörjat en spännande resa under 
2007. Jag tänker på de regionvisa 
förbundskonferenserna som genomfördes 
efter sommaren. Jag fick träffa så många 
förtroendevalda ute i landet, vilket gav mig 
ännu mer inspiration och engagemang att 
jobba vidare med vårt förträffliga 
förändringsarbete i förbundet.

Elisabeth Adolfsson
– Det är helt klart att vi i SKTF tillsammans 
med våra systerförbund inom TCO fattade 
beslut om att tillsammans arbeta med 
FacketFörändras.nu! Vi ska ändra bilden av 
de fackliga organisationerna och 
synliggöra medlemskapets värde och i vår 
kommunikation gå från ett MOT-
perspektiv till ett FÖR-perspektiv. Vi måste 
som förbund bli mer attraktiva både för 
unga välutbildade på väg ut i arbetslivet 
och befintliga medlemmar.

Jag är också stolt över att vi snabbt 
kommit igång i förändringsprocessen i 
SKTF – att det finns en stor förståelse hos 
förtroendevalda och anställda för att vi 
behöver förändra arbetssätt, strategier och 
förhållningssätt om vi ska överleva som 
förbund. Det finns många eldsjälar därute 
som gör att vi kan förändras nu - inte sen!

Ove Jansson
– Jag är mest stolt över att vi i SKTF under 
2007 bestämde oss för att ta kamp för den 
fackliga idén, varför finns facket och vad 
ska vi åstadkomma? Med utgångspunkt 
från vår vision och våra värderingar har vi i 
SKTF satt upp målet att vara Världens 
bästa fack 2012. SKTF har också varit med 
att driva på det förbundsgemensamma 
initiativet Medlemskapets värde i TCO, där 
SKTF tillsammans med övriga TCO-
förbundet jobbar med facklig förnyelse. 
Fair Union, som SKTF satte på kartan 
2007, är ett modernt sätt att beskriva just 
den fackliga idén!

Verksamhetsberättelse
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Bo-Göran Johnsson
– Mest stolt är jag över att vi lyckades få till 
så bra villkorsförändringar i vårt centrala 
avtal inom KFS Energi. Framförallt vill jag 
lyfta fram två viktiga villkorsfrågor:
Vi lyckades att med EU:s arbetstidsdirektiv 
som grund som ett av få avtalsområde, få 
till ett centralt arbetstidsavtal som stöd för 
rätt till dygnsvila efter övertidsarbete t ex i 
samband med beredskap i nära anslutning 
till ansträngning utan löneavdrag. 
Dessutom lyckades vi få in rätt till 
övertidsersättning vid utbildning utanför 
normalt arbetstidsmått. Detta har länge 
varit en besvärande lucka i avtalet 
framförallt för skiftarbetande medlemmar 
som tidigare fick gå in på utbildningar på 
lediga dagar med enbart ersättning för 
fyllnadstid.

Delshad Saleh
– Förändringsprocessen FacketFörändras.
nu och medvetandet hos de flesta 
förtroendevalda om en framtidsvision för 
SKTF 2012. Vi vill förändra!





13Verksamhetsberättelse

Inriktning av verksamheten  
2007–200�

SKTFs förbundsmöte fattar beslut om 
vilken inriktning SKTFs verksamhet ska 
ha under de kommande två åren. 
Inriktningsdokumentet är ett stöd för 
verksamhetsplaneringen på alla nivåer 
inom förbundet. Inriktningen av 
verksamheten 2007–2008 delades upp i 
fyra delar: Påverka, synas, organisera/
rekrytera samt utbilda.

Inriktningsdokumentet
SKTF driver rätten till kollektivavtal som 
medel för ett starkt inflytande över 
villkoren för våra medlemmar. SKTF går 
till offensiv för fackliga rättigheter och 
starka fackliga organisationer och för den 
fackliga ideologin.

SKTFs viktigaste uppgifter under de 
kommande åren är att:

Påverka

SKTF ska påverka genom
• Förhandlingar i syfte att åstadkomma 

bra löner, arbetsmiljö och andra villkor 
för våra medlemmar. 

• Opinionsbildning i syfte att höja 
statusen på våra medlemmars arbete 
genom att synliggöra allt det arbete våra 
medlemmar utför med att leda, planera 
och administrera välfärden.

Synas

SKTF ska synas mer än tidigare för 
medlemmarna och potentiella 
medlemmar i klubbar och avdelningar. 
SKTF ska också etablera och upprätthålla 
kontakter med politiker på lokal och 
nationell nivå.

Organisera/rekrytera

SKTF ska rekrytera minst lika många nya 
medlemmar som det antal som lämnar 
oss. Alla nyanställda och alla oorganiserade 
inom vårt område ska erbjudas 
medlemskap i SKTF.

Utbilda

SKTF ska utbilda och informera 
medlemmar och förtroendevalda. Den nya 
medlemsutbildningen är det viktigaste 
verktyget.

Utgångspunkten i allt är SKTFs 

vision, värdegrund och kännetecken 

liksom programdokumenten och 

förbundsmötets beslut.
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SKTFs rapporter 2007
De undersökningar som SKTF gör 
sammanställs i rapporter. Rapporterna, 
som offentliggörs via pressmeddelanden 
och på sktf.se, uppmärksammas ofta i 
medierna. I dem framgår vad våra 
medlemmar i olika yrken och branscher 
tycker, samt vilka ståndpunkter SKTF har.

2007-02-07
Utan kvalificerad administrativt stöd 

utarmas verksamheterna

Stockholms stadshus förslag om att banta 
organisationen med �00–700 
administrativa tjänster är 
kontraproduktivt. Det visar SKTFs rapport.

2007-03-08
Varför inte låta administratörerna operera?

SKTFs avdelning i Stockholms län lät i 
januari genomföra en 
medlemsundersökning om hur 
medlemmarna upplevde hotet från ännu 
en nedskärningsvåg.

2007-04-24
Chefer och den kommunala 

lönesättningsprocessen

Vilket inflytande har chefen över 
lönesättningen? SKTF tillfrågade 8�1 
lönesättande chefer som är medlemmar i 
SKTF om det i en enkät mellan 20 februari 
och 11 mars 2007. Enkäten visar på en rad 
brister i löneprocessen.

2007-08-14
Hot och våld inom socialtjänsten

264 socialsekreterare har besvarat frågor 
om förekomsten av våld och hot om våld 
samt därtill relaterade frågor. Detta är ett 
utdrag av bilder ur undersökningen som 
genomfördes bland ett slumpmässigt urval 
av socialsekreterare under hösten 2006.

2007-08-26
Ett värdigt liv inom äldreomsorgen  

– vad är det?

SKTFs undersökningsserie om den 
framtida äldreomsorgen – Del 1
SKTF har inbjudit de som dagligen arbetar 
med att planera, genomföra och utvärdera 

välfärdstjänster inom socialtjänsten, och 
som berörs av regeringens planer på att 
införa en värdighetsgaranti, att ingå i en 
panel. Panelen svarar på frågor som berör 
utvecklingen av äldreomsorgen och hur ett 
värdigt liv inom äldreomsorgen ska kunna 
uppnås.

2007-09-18 
Kommunernas ekonomi styr beslut om 

vården av äldre

SKTFs undersökningsserie om den 
framtida äldreomsorgen – Del 2
Kommunens ekonomi avgör vilken vård 
gamla ska få, snarare än de gamlas faktiska 
behov. Nästan varannan 
biståndshandläggare uppger att 
kommunernas ekonomi ofta eller ibland är 
överordnad klienternas behov när 
biståndsbeslut fattas. Det visar en ny 
undersökning av 3�0 biståndsbedömare 
och biståndshandläggare som 
fackförbundet SKTF gjort.

2007-10-19
Anställ fler med en annan etnisk bakgrund 

än svensk i landets kommuner

Kommuner och landsting bör anställa fler 
utlandsfödda för att öka integrationen i 
samhället. Det anser 87 procent av SKTF-
medlemmar som jobbar i kommuner och 
landsting.

2007-11-13
Hur klarar kommuner och landsting 

återväxten?

Trots att var tredje anställd i kommunerna 
är över �� år, så saknar hälften av landets 
kommuner en 
personalförsörjningsstrategi för framtiden. 
Det framgår av den undersökning som 
fackförbundet SKTF sammanställt utifrån 
intervjuer med personalchefer i 
kommuner och landsting.

2007-11-16
Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen?

SKTFs undersökningsserie om den 
framtida äldreomsorgen – del 3
60 procent av de enhetschefer som 
använder sig av volontärer menar att deras 

medverkan är en förutsättning för en 
verksamhet med god kvalitet. Det visar 
SKTFs undersökning av 1�0 enhetschefer 
inom äldreomsorgen.

2007-12-27
Osakliga löneskillnader hittade I varannan 

kommun

Under oktober 2007 frågade SKTF, 
samtliga personalchefer i kommuner och 
landsting, om hur de arbetat med 
lönekartläggningar. En majoritet av 
personalcheferna anser att 
lönekartläggning är ett bra verktyg för att 
nå jämställda löner. Nästan 90 procent 
uppger att de gjort kartläggningen i 
samverkan med de fackliga 
organisationerna.

Uppmärksammad rapport om 
Stockholms stad
I början av februari uppmärksammades 
SKTFs medlemsundersökning i 
Stockholms stad med anledning av de 
planerade neddragningarna i 
administrationen. Många medlemmar 
säger sig uppleva oro för vad 
förändringarna ska leda till. SKTFs rapport 
om detta fick mycket uppmärksamhet i 
media.

Eva Pauli Arkemo, tidigare ordförande i 
Stockholmsavdelningen, har blivit lite av 
en kändis efter händelserna.

– Det hela började med att vi från media 
fick veta att man planerade att dra ner 
administrationen i Stockholms stad med 
�00–700 tjänster, säger hon. Det kändes 
jättetråkigt att medlemmarna fick veta 
detta från media, utan att facket var 
informerat överhuvudtaget. Då började vi 
prata om att göra en undersökning, för att 
visa både medlemmar och icke-
medlemmar att vi är engagerade och vill 
uppmärksamma deras åsikter. 

Den 8 februari överlämnade Eva Pauli 
Arkemo rapporten direkt till Kristina Axén 
Olin, finansborgarråd i Stockholms stad, 
under stort intresse från medierna.

– Medieintresset var inte så populärt i 
Stadshuset. Majoritetsledningen menar att 

Påverka
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det är SKTF som skapar oro. Men vi tycker 
tvärtom, att det är vi som lyssnar på med-
lemmarna och försöker hantera deras oro.

Reaktioner på ”fallet Louise” i 
Vetlanda
Reaktionerna efter ”fallet Louise” i 
Vetlanda visade på ett stort stöd för en 
handlingskraftig socialtjänst. Personalens 
bristfälliga villkor för att göra ett 
professionellt arbete har länge 
uppmärksammats av SKTF, vars arbete 
fick bekräftelse i en utredning om fallet.
I sin utredning av socialtjänsten i Vetlanda, 
”Bakom fallet Louise”, konstaterade Barbro 
Hindberg att socialtjänsten brustit i sitt 
agerande. Förklaringarna till varför 
socialtjänsten inte ingrep i fallet Louise är 
flera. Men det handlar om en instabil 
personalsituation, bristande rutiner och 
resurser samt en dålig kommunikation 
mellan personal, ledning och politiker.

– Personalens villkor och 
förutsättningar att göra ett professionellt 
arbete går som en röd tråd genom Barbro 
Hindbergs utredning. Det här är frågor 
som SKTF uppmärksammat sedan länge, 
säger Yvonne Ahlström ombudsman och 
socialpolitiskt ansvarig i SKTF. 

Många av de ståndpunkter som SKTF 
driver kring socialtjänsten blev tydligt 
bekräftade i rapporten.

– Vi behöver granska personalens 
förutsättningar att utföra ett kvalitativt 
arbete. SKTF föreslår därför att 
socialtjänstens arbetsplatser ska använda 
sig av en modell för att identifiera 
arbetsplatsens brister. Värdegrund och 
påverkansmöjligheter, stöd och resurser, 
organisation och ledarskap, 
ansvarfördelning mellan politiker och 
tjänstemän är några av de frågor som 
måste ställas, säger Yvonne Ahlström.

Avtal 07:
Ett steg närmare världens 
modernaste välfärd
Den 2� maj blev det nya avtalet för 

kommuner och landsting klart, mellan 
SKTF och Akademikerförbundet SSR och 
arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och 
Landsting. Det värderades till att ge minst 
10,� procent för de kommun- och 
landstingsanställda samt anställda inom 
bolag anslutna till Pacta. Avtalsrörelsen var 
segdragen, men medlemmarna 
engagerades på temat Världens 
modernaste välfärd.

SKTFs avtalsyrkande lämnades till 
arbetsgivaren 30 januari. Den röda tråden 
var att SKTFs medlemmar är viktiga delar i 
arbetet med att utveckla världens 
modernaste välfärdssektor. 

För att nå dit behöver, enligt SKTF, 
jämlikheten öka mellan privat och offentlig 
sektor. De kvinnodominerade delarna av 
arbetsmarknaden måste värderas högre - 
det gäller såväl män som kvinnor som 
arbetar där, och arbetsgivarna måste vara 
beredda att betala för det. Alla ska också ha 
möjlighet till personlig löneutveckling. 

Tillämpningen av lönesystemet lokalt 
måste förbättras, och chefers roll och 
mandat i lönesättningsarbetet behöver 
förtydligas och utvecklas.

Ett avslut kan inte börja bättre än så här

Förhandlingsprocessen med Sveriges 

Kommuner och Landsting var segdragen. I 
sina webbkommentarer beskrev Eva 
Nordmark flera gånger hur svårt det var att 
få arbetsgivaren att komma till skott. 
Ambitionen var att få ett bra färdigt avtal 
den 30 april, men det lyckades man inte 
med. I mitten av maj höjdes tempot 
äntligen och den 2� maj blev avtalet klart, 
drygt en månad innan det löpte ut.

När avtalet äntligen var färdigt sa Eva 
Nordmark så här:

– Det har varit en rejäl uppförsbacke, 
men nu är jag riktigt nöjd. Jag är övertygad 
om att vi har fått en bra start för er som ska 
ta vid lokalt. 

– Vårt avtal mäter sig gott och väl med 
övriga motsvarande avtal på 
arbetsmarknaden inklusive Kommunal. 
Det går inte att jämföra våra avtal rakt av 
men jag vill att ni ska veta att i krontal 
räknat är vårt avtal i stort sett likvärdigt 
med Kommunals redan innan vi sätter 
igång med våra lokala förhandlingar.

– Löneavtalet blev bättre än vad jag hade 
kunnat tro. Och kom ihåg, det här är bara 
ett golv, inte ett tak. I vårt senaste avtal var 
golvet 2 procent per år i det centrala avtalet. 
När ni sedan tog vid blev resultatet av era 
lokala förhandlingar 6,8 procent på 
kommunerna och 6,3 procent i 

Ett avslut kan 
inte börja bättre 
än så här.
Nu är vårt avtal äntligen klart – ett nytt 

treårigt avtal på en riktigt bra nivå. Och 

vi har all anledning att känna oss nöjda. 

Vi värderar vårt nya avtal till minst 

10,5 procent enbart på lönedelen – och 

det handlar om ett golv, inte en norm el-

ler ett tak. Dessutom förlängs den extra 

ersättningen för föräldralediga från två 

månader till tre månader. Ersättningen 

för obekväm arbetstid, jour med mera 

höjs med 11 procent från och med 1 juli 

2008. Och vi fick till extra ledighet när 

den 6 juni infaller på en helg. Inte minst 

viktigt: processen för hur din lön sätts har 

blivit ännu tydligare. 

Det är nu som det börjar på riktigt. 

Nu börjar de lokala förhandlingarna med 

det centrala avtalet som en ram och pro-

centsatsen som ett golv. Avtalet är ytterli-

gare ett steg i att bygga världens moder-

naste välfärd.

Läs mer på sktf.se, och prata gärna med

ditt SKTF-ombud.
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I Halmstad stämde 
avdelningsordföranden Lena Nilsson träff 
med kommunalrådet Bertil Nilsson och 
fick överlämna yrkandet till honom. 
Hallandsposten kom med både reporter 
och fotograf och rapporterade från mötet. 
På de större kommunförvaltningarna 
delade man ut flygblad.

– Kommunalrådet tyckte att det var 
mycket positivt att jag överlämnade 
yrkandet så här, att det blir en nära dialog. 
Här i Halmstad finns alla möjligheter att 
etablera goda kontakter efter maktskiftet. 
Det gäller att höras och synas, säger Lena 
Nilsson.

landstingen. Det slog både lärarnas och 
sjuksköterskornas resultat. Vi lyckades inte 
överallt, men på många ställen. Det är ett 
kanonresultat och det är ni som har gjort 
det. Var stolt över det! Den här gången har 
vi ett ännu bättre golv och jag är helt över-
tygad om att vi kommer att lyckas igen – 
om vi håller ihop, tar lärdom av varandra 
och ser till att medlemmarna får se vad vi 
gör.

– Jag är riktigt nöjd med det här avtalet. 
Vi har fått kämpa hårt för varje framsteg. 
Det här handlar om att ge schyssta villkor 
till alla de som administrerar, planerar och 
leder välfärden. Vår mission handlar om 
att bygga världens modernaste välfärd.

Anders Hammarbäck, SKTFs 
förhandlingschef och den som hade mest 
kontakter med SKL under 
förhandlingarna, kommenterade så här 
när avtalet blev klart:

– Vi har fått ett avtal som ger 
förutsättningar för bra löneökningar och 
en bra process fram till den nya lönen.

HÖK 07

Avtalet HÖK 07 gäller från 1 juli 2007 till 31 

mars 2010 och omfattar tre lönerevisioner. 

2007 års  nya lön gäller dock retroaktivt 

från 1 april 2007. Drygt 100000 SKTF-

medlemmar berörs av avtalet.

SKTF bjöd på godispåse
För att få medlemmarna engagerade i 
avtalsrörelsen, och via dem nå längre i 
överläggningarna med arbetsgivaren, tog 
SKTF fram en godispåse med en 
diskussionsfolder som utgångspunkt för 
diskussion på arbetsplatserna.

Diskussionsfoldern innehöll frågor som 
handlade om vad som krävs för att de 
anställda ska kunna göra ett bra jobb och 
bidra till världens modernaste välfärd. 
Tanken var att de förtroendevalda skulle 
samla in synpunkterna och använda dem i 
överläggningarna med arbetsgivaren.

Vidare uppmanades medlemmarna att 
diskutera avtalsrörelsen på Mötesplatsen 
på sktf.se.

Uppmärksammad överlämning av 
avtalsyrkandet 
I samband med att SKTF lämnade över 
avtalsyrkandet till SKL den 30 januari 
anordnades många aktiviteter över hela 
Sverige.

I många kommuner lämnade SKTF-
avdelningen över yrkandet till 
kommunalrådet. I ett antal regionala och 
lokala tidningar, till exempel 
Västervikstidningen, Linköpings tidning, 
Nya Ludvika tidning, Blekinge läns tidning 
och Norrländska Socialdemokraten, 
publicerades debattartiklar och reportage 
som handlade om SKTFs avtalskrav. 

Till vänster Lena S-Webb, SKTF , till höger Lena Persson (s) och Lilian Sjöberg Wärn (m) 

Sävsjö kommuns förhandlingsdelegation.
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Även i Södertälje överlämnades 
yrkandet, till kommunalrådet Susanne 
Bergström och förhandlingschef 
Margareta Sörensen. Öppet hus 
anordnades i stadshusfoajén. I Trollhättan 
inbjöds ordförande Åsa Dahlqvist till 
tidningsredaktionen på Ttela, som är 
lokaltidningen i Trollhättan och 
Vänersborg. Hon och ordföranden i 
Vänersborg blev intervjuade om avtals-
yrkandet, med resultatet att det blev både 
en tidningsartikel och publicering av 
SKTFs debattartikel. Medlemmarna har 
förstås reagerat positivt på uppmärksam-
heten.

– De tycker att det är roligt att vi syns. 
Och vi får svara på många frågor om vad 
yrkandet innehåller i övrigt, och det är kul 
att berätta att det är så mycket mer än bara 

lönefrågor. 
Lena Svensson Webb, ordförande i 

Sävsjöavdelningen, kontaktade 
kommunens förhandlingsdelegation och 
bokade in tid med dem och pressen den 31 
januari.

– Jag presenterade det centrala yrkandet 
och överlämnade det till dem i en SKTF-
påse. I påsen fanns även det vita 
armbandet ”Utrota fattigdomen nu” och 
jag förklarade det med att SKTF även är 
engagerat i arbetet med välfärdsfrågor på 
det internationella planet. De fick också 
skriften ”Utvecklings- och lönesamtal” för 
chefer för att understryka chefens roll i 
löneprocessen, berättar Lena Svensson 
Webb.

I Smålandstidningen dagen efter fick 
SKTF utrymme både på första sidan, på 
sidan två med debattartikeln underskriven 
av SKTFs kommunavdelningar och 
landstingssektionen på Småländska 
Höglandet, och sedan artikeln på 
Sävsjösidan.

– Två veckor före denna artikel hade 
SKTF Sävsjö en artikel i samma tidning 
om att vi hade det högsta utfallet i landet av 
SKTFs avdelningar med 3,98% för 2006. 
Det gjorde att jag vid det senaste tillfället 
skämtsamt kunde hänvisa politikerna till 
att Sävsjö nu lagt ribban för kommande 
avtal, säger Lena Svensson Webb.

Nya avtal på privata området 2007

Tolv branscher inom KFS

En tydligare löneprocess och bättre villkor 
för anställdas möjlighet till utbildning hör 
till nyheterna i avtalet för anställda inom 
KFS, som blev klart till 1 april. 

Målet med KFS löneavtal är att den 
anställde ska ha möjlighet att påverka sin 
egen lön genom sin arbetsinsats och i ett 
lönesamtal med chefen. Den största 
förändringen är att de lokala parterna efter 
överläggning och genomförda lönesamtal 
med arbetstagarna ska ha en obligatorisk 
avstämning där man går igenom 
minnesanteckningar från överläggningen. 
Syftet är att säkerställa att båda parter har 

följt sina åtaganden. 
– Om man inte är överens vid 

avstämningen kan man påkalla en lokal 
förhandling. Dessutom ska, om man inte 
enas i den lokala förhandlingen, centrala 
parter medverka och i sista hand kan 
ärendet gå vidare och avslutas i central 
förhandling, berättar ombudsman Jonas 
Jansfors på SKTFs funktion för löner och 
yrkesvillkor.

Utbildning, kompetensutveckling och 
obligatorisk information ska i normalfallet 
förläggas under ordinarie arbetstid. Om 
detta inte är möjligt och arbetsgivaren inte 
använder sig av möjligheten till förskjuten 
arbetstid betraktas sådan utbildning som 
övertid. 

– Detta är ett stort steg i rätt riktning för 
KFS-branscherna, säger Jonas Jansfors. En 
partsgemensam avsikt att utbildning i 
första hand ska ingå i den ordinarie 
arbetstiden har inte funnits tidigare. 

Fastigo

Ett nytt kollektivavtal för företag anslutna 
till Fastigo blev klart till den 1 april. Avtalet 
förtydligar löneprocessen och har fått en 
stark jämställdhetsprägel. Dessutom ger 
avtalet en av arbetsmarknadens bästa 
villkor för föräldralediga – hela sex 
månaders föräldrapenningstillägg.

Det nya avtalet förtydligar på vilket sätt 
lönen ska sättas. Genom att prata med 
chefen om sitt arbete, sin lön och sin 
arbetsplats samt om målen för 
verksamheten får den anställde en bra 
chans att påverka. Avtalet ger rätt till tre 
årliga samtal med chefen – ett 
utvecklingssamtal, ett lönesamtal, och ett 
resultatsamtal.

Avtalet ger medlemmen möjlighet att 
välja själv om hon vill bli företrädd av 
SKTF i den årliga lönerevisionen, eller om 
hon själv vill komma överens med chefen 
om lönen. Om medlemmen inte kan 
komma överens med sin chef om lönen, 
har hon möjlighet att vända dig till sin 
SKTF-klubb eller – om det inte finns 
någon klubb – sitt SKTF-center, så SKTF 
kan begära förhandling.

I avtalet är inskrivet att relationen 
mellan mäns och kvinnors löner ska ha 
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SKTF och TCO-förbunden började 
förändra facket
Den 9 november 2007 startade 
lanseringen av initiativet facketförändras.
nu. Med reklamfilmer, som visades i tv och 
på bio, var syftet att skapa kännedom om 
initiativet och, på webben, stimulera till en 
diskussion om fackets framtida roll.

TCOs medlemsförbund har, under 
2007, satsat 20 miljoner kronor för att ta 
fram och lansera det initiativ som ska 
förändra facket ifrån grunden och göra 
facket till en kraft att räkna med även i 
framtiden. Den 9 november var det 
premiär för de reklamfilmer, och den 
webbplats, som utgör en stor del av 
initiativet.

– Det här är ingen flashig 
reklamkampanj, utan en långsiktig 
investering. Egentligen borde den gjorts 
mycket tidigare, sa SKTFs ordförande Eva 
Nordmark, till tidningen Resumé.

Inför själva lanseringen arrangerades, 
för förtroendevalda och kanslianställda 
inom TCO-förbunden, en förhandsvisning 
av reklamfilmerna på biografen Rigoletto i 
Stockholm. Fredagen den 9 november 
publicerades en debattartikel i Dagens 
Nyheter och vid en presskonferens i 
Stockholm fick bland andra SKTFs 
ordförande Eva Nordmark och Trias 
verksamhetschef Lisa Nyberg träffa den 
samlade journalistkåren.

Bakgrunden till initiativet kom bland 
annat av de svårigheter som SKTF och 
många andra medlemsförbund upplevt 
vad gäller rekrytering. Dessutom har man 
kunnat konstatera att: 
•  Förtroendet för facket är lågt.
•  Kännedomen om TCO och 

medlemsförbunden är mycket låg.
•  Få medlemmar vet vad förbunden eller 

TCO överhuvudtaget gör.
•  Kollektivavtalets verkliga innehåll är 

relativt okänt.
•  Facket dras över en kam och i media 

hyllas ofta de oorganiserade.
•  Fokus har flyttats från ”tillsammans är 

vi” till ”tillsammans är jag”.
Tre olika teman har utkristalliserats. 

Dessa teman är områden där 

förändrats senast när avtalet löper ut. 
Dessutom ska fastighetsarbetsgivarna och 
facken gemensamt verka för en jämnare 
könsfördelning i de olika yrkena i 
branschen. 

Almega Tjänsteföretagen och 

Vårdföretagarna

Två nya avtal blev under 2007 klara som 
gäller för Vårdföretagarna och 
Tjänsteföretagen.

Inom Vårdföretagarna är det 
branscherna läkarmottagningar, vård/
behandling samt äldreomsorg, som fick ett 
nytt avtal. För Tjänsteföretagen gällde det 
branschen skola/förskola. 

Avtalen är sifferlösa, med en tydligare 
beskrivning av löneprocessen. I 
lönesamtalet ska chefen ge medlemmen 
ett förslag till ny lön. Om medlemmen inte 
är nöjd måste han eller hon säga till sin 
chef, som då måste vänta i två veckor 
(Vårdföretagarna) eller tre veckor 
(Tjänsteföretagen) med att fastställa lönen. 
Medlemmen kan då kontakta SKTF, som 
kan begära förhandling inom den tiden.

Tiden med föräldralön förlängts till från 
2 till 3 månader. 

KFO: Tandvård, hälsa/vård/omsorg och 

skola/fritid

Ett nytt avtal för branscherna inom KFO 
blev klart under 2007. Löneavtalet är 
sifferlöst och beskriver hur löner ska 
fastställas. Avtalet ger rätt till ett årligt 
lönesamtal, där chefen ska ge ett förslag till 
ny lön. Om man som anställd inte är nöjd 
med förslaget ska man säga till sin chef, 
som då måste vänta i tre veckor med att 
fastställa lönen. SKTF kan under de tre 
veckorna begära förhandling med 
arbetsgivaren. En nyhet i avtalet är även 
förbättrade villkor för föräldralediga, med 
en förlängning av tiden med föräldralön 
från två till tre månader.

Arbetsgivaralliansen

Nya avtal för branscherna ideella och 
idéburna organisationer, folkhögskolor 
samt skola/utbildning blev klara under 
2007. 

I avtalet förtydligades löneprocessen. 
Avtalet ger den anställde rätt till ett 
lönesamtal med chefen, för att prata om 
arbetsinsatsen i förhållande till de 
lönekriterier som bestämts på 
arbetsplatsen. I lönesamtalet ska chefen ge 
medlemmen ett förslag till ny lön. Om 
medlemmen inte är nöjd måste han eller 
hon säga till sin chef, som då måste vänta 
med att fastställa lönen. Medlemmen kan 
då kontakta SKTF, som kan begära 
förhandling.

För branscherna folkhögskola och 
skola/utbildning ger det nya avtalet högre 
ersättning för obekväm arbetstid. Den 1 
januari 2009 höjs ersättningarna med 
över 11 procent. Dessutom – de år som 
nationaldagen infaller på en lördag eller 
söndag ska den anställde kompenseras 
med en ledig dag för det.

Svenska kyrkans utlandsanställda

Ett nytt kollektivavtal för utlandsanställda i 
Svenska kyrkan blev klart till 1 februari. 
Bland förbättringarna i avtalet kan nämnas 
att uppsägningstiden är förkortad till fyra 
månader om den anställde vill avbryta sin 
anställning. Och vid sjukdom har den 
utlandsanställde rätt till full lön under 
sjukdom, oavsett om man får ersättning ur 
ett sjukförsäkringssystem i landet man 
arbetar eller inte.

Synas
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sedan gått ut på att få dem intresserade av 
att driva initiativet lokalt på sina 
arbetsplatser. För att nå ut till eldsjälarna, 
och även andra medlemmar, har vi bland 
annat:
•  Skickat ut elektroniska nyhetsbrev.
•  Skrivit artiklar i Aspekten.
•  Bifogat affischer i Aspekten.
•  Annonserat i SKTF-tidningen, Social  

Qrage samt Chefen i Fokus.
•  Byggt upp en intern webbsida för  

initiative.
•  Skickat ut kit med profilmaterial till 

samtliga eldsjälar samt anställd 
kanslipersonal.
För SKTF, och TCO, har det varit av vikt 

att poängtera att initiativet inte är en 
kampanj med ett snart slutdatum utan ett 
längre och strategiskt åtagande som 
innebär hårt arbete under en längre tid. 

Reklamfilmerna

Reklamfilmerna för facketförändras.nu 

sändes under 2007 i TV 3, TV � Fakta, 

Kanal 5, TV 6 och Discovery.

Webbplatserna

Vid sidan av den stora och publika 

webbplatsen facketförändras.nu som riktar 

sig till alla som ser reklamfilmerna på tv 

eller bio producerade SKTF en egen 

webbsida: sktf.se/facketforandras. Tanken 

med webbsidan var att underlätta det 

fackförbunden tydligt kan bedriva 
verksamhet och positionera sig utifrån den 
övergripande visionen ”vi ska göra livet 
bättre för våra medlemmar”. Det handlar 
om:
•  Inflytande.
•  Utveckling.
•  Livspusslet.

Men arbetet med facketförändras.nu 
handlar om mycket mer än att bara sjösätta 
några reklamfilmer. Det handlar om att 
förändra bilden av facket och det fackliga 
erbjudandet. Inom marknadsföringen 
kallas det för att repositionera varumärket. 
Och för att genomföra en repositionering 
av det här slaget fyller SKTFs medlemmar 
en viktig roll. Eller som kommunikations-
byrån Acne, som arbetat fram konceptet 
kring facketförändras.nu, skrev i sin 
presentation ”Alla inom TCOs förbund 
måste delta i ambitionen och arbetet att 
genomföra förflyttningen. Alla de som 
jobbar ute på arbetsplatserna är den 
absolut viktigaste länken i förflyttnings-
arbetet”.

SKTF samlade under sina regionala 
förbundskonferenserna drygt 1 000 
förtroendevalda. Av dessa var det närmare 
hälften som på plats anmälde sitt intresse 
för att arbeta med FacketFörändras.nu. 
Dessa förtroendevalda kom senare att gå 
under benämningen ”eldsjälar”.

SKTFs arbete med dessa eldsjälar har 

lokala arbetet och den innehöll bland 

annat en inspirationsfilm, förslag på 

workshopövningar, länkar och annat 

matnyttigt material. På sktf.se samlade vi 

sedermera material med anknytning till 

livspusselrelaterade frågor under en egen 

kategori.

SKTF-teman under 
Almedalsveckan
Under politikerveckan i Almedalen, som 
genomfördes under perioden 8-14 juli, 
deltog SKTF med seminarier, mingel, 
torgmöten, motionslopp och ballonger i 
massor.

För andra året i rad deltog SKTF på 
Almedalsveckan. Mitt i myllret på Donners 
plats slog förbundet upp sitt tält och 
fungerade på så vis som en port in till 
politikerveckan. I tältet arbetade 
förtroendevalda från Gotland med att dela 
ut information och, kanske framförallt, de 
mycket populära SKTF-ballongerna. 

Förbundet anordnade aktiviteter under 
fyra dagar och varje dag fick ett tema som 
förstärktes med slagkraftiga T-shirts.

Under måndagen var temat 
rättvisemärkt och SKTFs ordförande Eva 
Nordmark deltog bland annat vid ett 
seminarium om etisk upphandling. 
Senare på dagen anordnades ett torgmöte 
på Donners plats där SKTFs förste vice 
ordförande, Elisabeth Adolfsson, 
diskuterade nyttan av att handla 
rättvisemärkt.

Måndagens tema avslutades med att 
förbundet skickade ut ett pressmeddelande 
där SKTF förklarade sig som Sveriges 
första Fair Union.

Berätta på:

Eva Mirsch och Anna Jönsson.
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Tisdagens tema, Fri och villig, handlade 
om ideellt arbete i välfärdslandet Sverige. 
Tillsammans med Arenagruppen 
anordnades ett seminarium med Eva 
Nordmark. Därefter var det åter dags för ett 
torgmöte på Donners Plats. Nu med 
förbundets andre vice ordförande Ove 
Jansson och Ludvig Sandberg från Forum 
för frivilligt socialt arbete i centrum.

På kvällen efter, ytterligare ett 
seminarium på temat, avslutades tisdagen 
med gemensam medlemspub och 
mingelkväll tillsammans med föreningen 
Rättvisemärkt.

Onsdagen rivstartade i friskhetens 
tecken med SKTFs hälsolopp. Bland 
deltagarna kunde man, vid sidan av Eva 
Nordmark, hitta politiker som Göran 
Hägglund, Maria Larsson och Lars Ohly.

Onsdagens tema var karriär och på 
Donners Plats kunde karriärsugna slå sig 
ned i SKTFs röda soffa för att samtala och 
få tips av SKTFs karriärcoach Eva Mirsch.

SKTFs Almedalsvecka avslutades med 
temat lönesamtal och ett torgmöte med 
förbundets förhandlingschef Anders 
Hammarbäck. 

SKTF – en Fair Union
Under Almedalsveckan 2007 presenterade 
sig SKTF som Sveriges första Fair Union.

Begreppet Fair Union innebär till att 
börja med, att förbundet har som mål att 
göra affärer med företag som har 
kollektivavtal, att välja Rättvisemärkta 
produkter där det finns och att placera 
kapital i verksamheter som respekterar 
mänskliga rättigheter. Att vara en Fair 
Union handlar inte om certifiering utan är 
ett sätt att beskriva SKTFs arbete och 
värderingar. 

Det innebär till exempel att förbundet 
arbetar för att: 
•  Göra affärer med företag som har 

kollektivavtal 
•  Placera medel, till exempel 

konfliktfonden, i verksamheter som 
inte kränker mänskliga rättigheter 

•  Välja produkter och tjänster som tar 
miljömässig, social och etisk hänsyn 

– Det känns bra att kunna presentera 
detta så här i starten av Almedalensveckan. 
Fair Union är ett nytt förhållningssätt och 
ett nytt inslag i fackförenings-Sverige, sa 
Eva Nordmark, ordförande i SKTF. 

– SKTF är unikt som fack eftersom vi nu 
går i spetsen för en schystare värld. Fair 
Union är ett modernt sätt att beskriva vårt 
arbete, men ligger egentligen i linje med 
den fackliga internationella solidaritet som 
funnits med som en hörnsten sedan 
facken bildades. Vi ser det som en process 
där vi tvingas rannsaka oss själva, ompröva 
våra egna inköpsrutiner och vårt eget 
agerande. Det är inte säkert att vi alltid 
kommer att lyckas, men det är 
inriktningen och målsättningen. Vi tror 
också att genom denna strävan kommer vi 
att smitta av oss idémässigt på andra fack, 
företag och organisationer, sa Eva 
Nordmark.

Några saker som utmärker SKTF 

som en Fair Union: 

•  Förbundets engagemang i fackligt 

utvecklingssamarbete (biståndsarbete) 

sedan mitten av 1900-talet 

•  medlemskapet i det Globala 

Fackförbundet för Stats- och 

Kommunalanställda 

•  medlemskap i International Federation 

of Social Workers 

 (Internationella organisationen för 

socialt arbete) 

•  medlemskap  i Rättvisemärkt™ 

•  medlemskap i nätverket Rena Kläder 

•  förbundets medverkan till att uppnå FN:s 

millenniemål om 

fattigdomsbekämpning 

•  förbundets stöd till TCOs 

solidaritetsfond

Välbesökt klimatseminarium
Under 2007 kom miljöfrågorna och 
klimathotet att ta allt större plats i 
människors medvetanden. I december 
arrangerade SKTF tillsammans med några 
andra fackförbund ett klimatseminarium.

På seminariet berättade meteorologen 
Pär Holmgren om hur 

klimatförändringarna kan komma att 
påverka oss i Sverige. I konsekvens-
bedömningen för Sverige kan man anta att 
ett varmare klimat leder till ökad 
produktion inom jordbruk och skogsbruk, 
och mer vattenkraft. På minussidan finns 
framför allt ökade sjukvårdskostnader, så 
pass stora att de tar ut vinsterna för 
produktionsökningarna. 

– Men domedagsprofetiorna som 
presenteras i media bygger på att vi inte 
gör något. Och det gör vi ju, sa Per 
Holmgren.

Vi behöver sätta tuffa mål, och minska 
utsläppen till noll.

– Ju mer vi gör, desto mindre problem 
blir det för våra barn och barnbarn!

Naturskyddsföreningens Magnus 
Nilsson påpekade också att det är fullt 
möjligt att hålla tillbaka 
klimatförändringarna, om man bara ser till 
att fatta beslut och agera konsekvent.

– Det krävs ett politiskt satt regelverk, 
marknaden klarar det inte på egen hand, 
sa han. Utmaningen är att lösa 
klimatfrågan på ett sätt som håller ihop 
vårt samhälle.

Vissa har råd att köpa nya fina miljöbilar 
istället för att behålla sina gamla, men det 
är inte alla som har det. Hur ska vi se till att 
inte bördorna för klimatfrågorna fördelas 
orättvist?

I en paneldebatt fick arbetsmarknadens 
parter svara på frågor om sin syn på 
klimatfrågan och vad som är möjligt att 
göra. Anneli Hulthén från Sveriges 
Kommuner och Landsting menade att 
attityder är viktiga i klimatfrågan, eftersom 
vi har byggt upp ett samhälle där status är 
viktig.

– Det är mycket högre status på att åka 
någonstans i en stor snygg bil än att åka 
kollektivt, sa hon. 

Birgitta Resvik, Svenska Näringsliv, och 
Lars Lindberg, Svenska 
Transportarbetareförbundet, tryckte båda 
på att man skulle kunna göra 
varutransporterna mer resurseffektiva. 

– En tredjedel av våra koldioxidutsläpp 
görs på transportsidan, sa Birgitta Resvik.

Ilkka Pärsinen från ST och Annica 
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att ni som förtroendevalda blir en bärare av 
förändringsarbetet. Det kommer att bli en 
spännande resa som är helt nödvändig att 
göra för att SKTF och övriga TCO-familjen 
ska bli en stark kraft även i framtiden.

Vilket mervärde får Linda, ung 
handläggare, ut av sitt medlemskap i 
SKTF? Vilka attityder behöver vi förändra 
hos oss själva, för att kunna möta 
förändringarna i omvärlden? Det var ett 
par av frågorna som diskuterades i 
grupparbeten. 

Arbetet på de regionala 
förbundskonferenserna följdes sedan upp 
på SKTFs regionkonferenser.

Västeråsavdelningen 
medietränades i mars
I slutet av mars blev avdelningsstyrelsen i 
Västeråsavdelningen drillad i hur man 
hanterar media. Utbildningen anordnades 
av Peter Bloch, presschef på SKTF.

Västeråsavdelningens styrelse fick först 
tillsammans ta fram telefonnummer och 
kontaktpersoner på alla lokala medier i 
Västerås. Därefter diskuterades det vilka 
lokala nyheter de själva stod mitt uppe i, 
och vad som kunde vara av allmänt 
intresse för västeråsarna. 

– Syftet var att förstå att vi själva kan vara 
lokala nyhetsproducenter och att vi inte ska 
sitta och vänta tills media ringer, sa Peter 
Bloch. 

– Vi pratade också en hel del om 
Jantelagen och att vi i onödan förminskar 
oss själva och vår egen förmåga. Som 
styrelseledamot är man faktiskt utsedd av 
medlemmarna och det förväntas att man 
tar på sig en ledartröja, tar initiativ, leder 
uppvaktningar och möten med auktoritet. 

Tänkbara egenproducerade fackliga 
nyheter fördelades på var och en av 
styrelseledamöterna. De fick sedan i 
hemläxa att inom en månad informera 
kursledaren om hur de hade förmedlat 
nyheterna till lokalmedia och hur utfallet 
blev. 

Skoglund från SKTF talade båda om 
individens ansvar och individens 
möjligheter att inspirera andra. Samtliga i 
panelen var överens om att det behövs 
öppenhet och förnyelse i tankegångarna – 
inte en rädsla för att jobbmöjligheter 
kommer att gå till spillo, utan snarare en 
möjlighet att skapa nya jobb med nya 
tekniker och tillämpningar. 

Eva Nordmark berättade hur SKTF 
agerar bland annat i ISKA, och att SKTF 
har många medlemmar med djupa 
miljökunskaper, till exempel 
miljöinspektörer.

– Vi funderar på hur vi med de 
kunskaperna skulle kunna bidra mer.

Ny kampanj för Rättvisemärkt
Allmänhetens kännedom om 
Rättvisemärkt ökade med 1� procent under 
2006. Med hjälp av en riksomfattande och 
årligen återkommande kampanj ska nu 
ännu fler människor upptäcka och köpa 
rättvisemärkta produkter. 2007 ägde 
kampanjen rum under perioden den 9–22 
april. 

Rättvisemärkt kom under kampanj-
perioden att synas med annonser och 
information i rikstäckande press samt 
genom utomhustavlor och liknande 
reklampelare på stan. Samtidigt 
uppmuntrade Rättvisemärkt 
dagligvaruhandeln att delta i kampanjen 
med olika informationsstödjande 
aktiviteter. 

 Många butiker och handlare svarade 
genom att:
•  Utöka sitt utbud av rättvisemärkta 

produkter. 
•  Skylta för dessa produkter och/eller 

exponera dem på kampanjplats.
•  Annonsera för Rättvisemärkt i 

direktreklam, tidningar, 
medlemstidningar med mera. 

 Rättvisemärkts ambassadörer och aktiva 
deltog även genom att bland annat:
•  Berätta för lokala butiker om 

kampanjen.
•  Delta i olika produkt-events. 
•  Hjälpa till med provsmakningar och 

dylikt i butik. 
•  Sprida information och hålla föredrag 

om Rättvisemärkt på sin skola eller 
arbetsplats.

SKTF är en av föreningen Rättvisemärkts 
medlemsorganisationer.

En halv miljon samtal till SKTF 
Direkt
I maj 2007 hade över en halv miljon 
personer kontaktat SKTF Direkt, 
tillsammans med ST Direkt eller Tria 
Direkt, för att få hjälp och service av 
förbundens rådgivare. 

Det �00.000:e samtalet kom den 8 maj 
2007 strax efter 1�.00. Den som ringde var 
en kvinnlig medlem i SKTF, som frågade 
bland annat om lönestatistik eftersom hon 
var i färd med att byta jobb. 

Samtalet togs emot av Eva Bel Mekki, en 
av de ST-anställda rådgivarna.

SKTF Direkt är SKTFs 
kommunikationscenter som stödjer 
medlemmar och förtroendevalda i fackliga 
frågor. Det är ett komplement till 
avdelningar, klubbar och SKTF-center. 
SKTF Direkt samt ST Direkt och Tria 
Direkt har idag 2� anställda, varav 18 
rådgivare, och svarar på ca 6 000 samtal 
per månad. 

Regionala förbundskonferenser 
inför SKTF 2012
SKTFs förbundsstyrelse ville under 
sensommaren 2007 få igång en bred 
dialog i förbundet om vilka viktiga vägval 
SKTF står inför. 1 000 förtroendevalda 
samlades till regionala 
förbundskonferenser, i augusti och 
september, och därmed hade processen 
startat.

– Vi vill förändra människors 
uppfattning om facket. Vi ska också bli 
bättre på att tala om vad vi gör varje dag 
och visa på de resultat som vi uppnår, sa 
Eva Nordmark då hon inledningstalade på 
Conventum i Örebro.

– För att vi ska lyckas är vi beroende av 
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Spridda aktivteter på 
internationella kvinnodagen
Den 8 mars var det internationella 
kvinnodagen, och den uppmärksammades 
av SKTF på olika sätt.

I Malmö invigdes SKTFs nya lokaler 
med en biokväll för kvinnor. Hela 
invigningen gick i jämställdhetens tecken 
med bland annat en frågerunda kring 
jämställdhet och lönesättning.

SKTF-centret i Göteborg bjöd in till 
stand-up comedy med Ann Westin, och på 
kvällen hade de en aktivitet tillsammans 
med HTF och ST kring Kvinnoslanten, 
som är en symbol för att kvinnor i 
genomsnitt bara har 80 procent av 
männens lön.

På Arbetets museum i Norrköping hade 
SKTF-centret tillsammans med 
Norrköpingsavdelningen ett bokbord för 
att uppmärksamma dagen. SKTFs 
jämställdhetskortlek uppmärksammades i 
Blekinge, Västervik Vimmerby och 
Ljungby. En manlig chef från en 
mansdominerad sektor och en kvinnlig 
chef från en kvinnodominerad sektor 
diskuterade om de tycker lika eller om det 
finns skillnader. 

I Stockholm inbjöds SKTFs 
medlemmar till ”Fel kön – fel lön – sist i 
kön!”, om osakliga löneskillnader på grund 
av kön där man försöker koppla ihop 
diskriminering på grund av kön med 
diskriminering på grund av etnisk 
bakgrund. Ett perspektiv som ofta kommer 
i skymundan när man pratar om lön, 
jämställdhet mellan könen och kvinnor 
som grupp på svensk arbetsmarknad. 

SKTF-centret i Västerås hade i 
samarbete med ST en föreläsning med 
titeln ”Kvinnor, män och alla vi andra”. 

I Falun bjöd SKTF in till frukostmöte 
och i Gävle, Sundsvall och Östersund 
diskuterades det kring ”Jösses pojkar och 
flickor” – våra funderingar och värderingar 
kring jämställdhetens återkomst. 

I Luleå inbjöds TCO:s medlemmar till 
frukostmöte på internationella 
kvinnodagen med Gertrud Åström som är 
”jämställdhetskämpe”. 

SKTF syntes på mässor och 
konferenser
SKTF deltog under 2007 i ett flertal 
mässor, konferenser och kongresser med 
syfte att rekrytera fler medlemmar, påverka 
i frågor som rör SKTF och lära oss mer om 
målgruppen.
 
Sverigekongress för församlingspedagoger

Sigtuna 12–13 mars 

Sverige mot narkotika

Örebro 2�–29 mars

Läkarsekreterarförbundets årliga 

konferens

Stockholm, 2�–25 maj

Almedalsveckan

Visby, �–1� juli

FoU Välfärdskonferens 2007

Stockholm 22–23 augusti

Kyrkogårdschefernas kongress

Malmö 3–5 september

Biståndshandläggardagar 

Kalmar 19–20 september

FSS-dagarna (Föreningen Sveriges 

Socialchefer) 

Jönköping 19–21 september

Bok- och biblioteksmässan

Göteborg 27–30 september

Äldreomsorgsdagarna 

Stockholm 2�–25 oktober 

Swedentalstämman

Göteborg �–10 november

Kompetensmässa – Kunskap och Framtid

Stockholm 13–15 november

Kvalitetsmässan 

Göteborg 20–22 november

SKTF bjöd in till samtal om kyrkan 
som arbetsplats
– Vi vill göra Svenska kyrkan till en bättre 
arbetsplats. Bra villkor i arbetet går hand i 
hand med bra verksamhet. 

Så inledde Eva Nordmark seminariet 
om Svenska kyrkan som arbetsplats och 
kyrkans sociala roll på SKTF den � mars. 
På seminariet deltog bland andra också 
JÄMO Claes Borgström, som utlovade en 
granskning av jämställdheten i Svenska 
kyrkan.

Att många av Svenska kyrkans 
församlingar av olika anledningar inte 
klarar av att ta sitt arbetsmiljöansvar, är ett 
faktum som SKTF uppmärksammat 
under lång tid. Kyrkans 
arbetsmiljöproblem handlar ofta om 
otydlig ledningsstruktur och otydlighet om 
vem som egentligen är arbetsgivare och 
har yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

– Om du frågar hur Svenska kyrkan är 
som arbetsplats, så lär du få 800 svar – ett 
från varje församling, sa biskop Ragnar 
Persenius som deltog på seminariet. Det är 
inte helt enkelt att se vad det är som skiljer 
en bra arbetsplats från en sämre, men 
några samband ser jag. Hur är 
kompetensen om arbetsmiljö, och hur 
rekryteras chefer till församlingen?

– Vi måste skilja på Gud och 
arbetsrätten, sa Eva Nordmark. Även om 
man många gånger kan säga att Svenska 
kyrkan är en speciell arbetsplats med en 
särskild värdegrund, så skiljer sig aldrig 
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt 
arbetsmiljölagen från övriga arbetslivet. 
Kompetensen om att göra 
lönekartläggning enligt jämställdhetslagen 
måste till exempel bli högre. 

Diakonernas arbetsvillkor var också en 
viktig fråga som kom upp på seminariet. 
Marie Lundberg, diakon i Flemingsbergs 
församling deltog i paneldiskussionen. 

– De ideella motiven i vårt yrke gör ofta 
att det förutsätts att vi ska göra saker 
utanför vårt schema och 
arbetsbeskrivning, sa hon. Diakonernas 
arbetsbeskrivningar är ofta luddiga och det 
finns ingen som sätter stopp när det blir 
för mycket. Det är väldigt olika om vi som 
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förbundshus delades 1000 vita band ut 
som en symbol för kampen mot 
fattigdomen. 278 personer skrev under ett 
vykort till statsminister Fredrik Reinfeldt 
och regeringen för att uppmana dem att 
skapa rättvisa handelsregler, skriva av 
fattiga länders skulder samt ge ett ökat och 
mer effektivt bistånd.

Globaliseringen i fokus på SKTF-
konferens
Är globaliseringen en facklig fråga och i så 

diakoner får möjlighet till handledning i 
arbetet, som innebär kontakt med många 
trasiga människor.

JÄMO Claes Borgström, som deltog på 
seminariet, ansåg att löneskillnaden 
mellan diakoner och präster var intressant 
ur jämställdhetssynpunkt. 

– Det är något som inte stämmer i 
lönebilden, sa Claes Borgström. Om 
löneskillnaderna inte kan motiveras, och 
om man ser på att det är en så hög andel 
kvinnor som 8� procent bland diakonerna, 
då bör man titta på om det kan handla om 
lönediskriminering på grund av kön.

Internationellt SKTF på bok- och 
biblioteksmässan
Vad har SKTF, Reportrar utan gränser och 
FN-förbundet gemensamt? Alla deltog på 
Internationella Torget på Bok & 
Biblioteksmässan 2007.

Globala utvecklingsfrågor och 
mänskliga rättigheter var den 
gemensamma nämnaren för alla de 
organisationer, förlag och myndigheter 
som trängdes på mässans andra våning 
under namnet Internationella torget. 
SKTFs monter hade ett tydligt budskap i 
form av ansikten med pratbubblor som 
ställde frågor som: ”Vill du bidra till en 
schystare värld?” och ”Vad kan jag göra?” 

– Man blir lockad av budskapet i 
montern, det ger ett starkt intryck, sa ett 
gäng 16-åriga killar från 
samhällsprogrammet på 
Hulebäcksgymnasiet. 

– Just perspektivet, att vi finns på 
Internationella torget är värdefullt. Det 
känns som helt rätt fokus. Alla gör inte 
kopplingen mellan facket och 
internationell solidaritet, även om man 
kan tycka att den är grundläggande, sa 
Annika Strandhäll, ordförande i SKTFs 
Göteborgsavdelning.

Hur får vi mänskliga rättigheter för våra 

skattepengar?

På Bok- och biblioteksmässan anordnade 
SKTF ett seminarium om offentlig 
upphandling.

– Offentlig sektor måste se över sina 
upphandlingsregler så att det blir möjligt 
att ställa etiska krav. Ett exempel är Västra 
Götalandsregionen, Stockholms läns 
landsting och landstinget i Skåne som går i 
bräschen och börjar ställa etiska krav i sin 
upphandling. Nu väntar vi på att Göteborgs 
stad ska följa efter, sa Annika Strandhäll.

Under ett seminarium på Bok & 
Bibliotek som SKTF och Rena Kläder 
arrangerade berättade Lennart Brink från 
Västra Götalandsregionen om hur man 
samarbetat med landstingen i Stockholm 
och Skåne och antagit en så kallad 
uppförandekod för sin upphandling. 
Tillsammans står man för �� procent av 
hela vårdsverige. Det är mycket pengar 
som används för inköp av enklare 
kirurgiska instrument, textilier och kläder. 
Den nya uppförandekoden ska garantera 
att de varor som köps in är tillverkade 
under förhållanden som respekterar ILOs 
kärnkonventioner. Det handlar bland 
annat om att det inte får förekomma 
barnarbete, diskriminering, att de 
anställda får en skälig lön, 
övertidsersättning, att man har möjlighet 
att organisera sig fackligt. 

I Göteborg försökte SKTF och CUF 
(Centerns ungdomsförbund) tillsammans 
påverka politikerna att se över stadens 
upphandlingspolicy. I slutet av augusti 
skrev man ett gemensamt brev till 
Kommunstyrelsen med en uppmaning att 
göra staden till en Fairtrade City. 

SKTF: Man har rätt att bli mätt
17 oktober var det den internationella 
dagen för utrotandet av fattigdomen. 

SKTF inledde dagen med en 
vykortskampanj tillsammans med andra 
organisationer. Syftet var att uppmana 
regeringen att göra allt de kan för att under 
mandatperioden gå mot en rättvis och 
hållbar värld utan fattigdom. 

Många ville skriva vykort till 
statsministern den 17 oktober, när SKTFs 
förbundsstyrelse genomförde en aktion 
som en inledning av kampanjen ”Man har 
rätt att vara mätt”. Utanför SKTFs 

Emma Enebog, generalsekreterare på 

Rättvisemärkt.
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fall, hur ska vi förhålla oss till den? Frågan 
diskuterades med stort engagemang när 
SKTF för första gången bjöd in till en 
globaliseringskonferens i slutet av 2007. 
Femtio förtroendevalda lyssnade på 
föreläsare och deltog i diskussioner och 
workshops.  

Avregleringar, en gemensam marknad, 
ny informationsteknik och stora 
utvecklingsländer. Kristina Persson, 
ordförande för Global utmaning och en av 
föreläsarna på konferensen, tyckte att 
globaliseringen har bidragit till mycket 
positivt. Vi har blivit rikare globalt och 
störst har effekten varit i tillväxtländer som 
Kina och Indien. 

Men finns det vinnare så finns det också 
förlorare, påminde författaren och 
nationalekonomen Stefan de Vylder. Han 
talade om länder i Afrika, Centralasien och 
centrala Latinamerika som marginaliserats 
och blivit ännu fattigare eftersom de inte 
har naturtillgångar och kunnat utveckla 
sin handel. 

På den globala marknaden produceras 
varor och tjänster där de är som billigast. 
Konsekvensen blir enorma transporter. 
Vem bär då ansvaret att se till att 
utvecklingen blir hållbar? 

Frågan ledde till livliga diskussioner. De 
allra flesta var dock ense om att vi alla har 
ett ansvar som konsumenter. Emma 
Enebog, generalsekreterare i föreningen 
Rättvisemärkt, talade om konsumentmakt 
och hur man kan förändra världen genom 
sina val. 

– Det lilla jag kan göra spelar en 
gigantisk roll. Förändring börjar alltid hos 
en själv. Jag känner nästan en 
maktberusning varje gång jag gör ett bra 
val. 

Marjo Nieminen från SKTFs 
förbundsstyrelse berättade att hon just 
upptäckt rättvisemärkt espresso i sin lokala 
mataffär. 

– För mig är det en facklig handling att 
handla rättvisemärkt. Jag väljer något som 
gör att människor får bättre villkor på 
jobbet, att de får ett bättre liv. Det är precis 
samma idé som vi har i facket. 

Annika Skoglund, ledamot i SKTFs 

förbundsstyrelse och initiativtagare till 
globaliseringskonferensen, berättar om 
konferensen.

– Jag fick idén efter en internationell 
facklig grundkurs. Jag kände att vi måste 
öppna upp ögonen för vårt internationella 
fackliga arbete. Det blev så tydligt på 
förbundsmötet 2006 att väldigt många 
medlemmar inte vet någonting om vårt 
internationella arbete. 

– Jag känner verkligen att vårt 
samarbete med andra organisationer som 
till exempel Rättvisemärkt är helt rätt i 
tiden. SKTF och Rättvisemärkt är två helt 
skilda organisationer men vi har samma 
värdegrund och idé. 
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Under 2007 rekryterade SKTF 7488 nya 
medlemmar och tappade 137�3 
medlemmar. Av utflödet var �8% 
medlemmar vars utträde vi inte kunde 
påverka – pensioneringar är största 
enskilda orsaken till att medlemmar 
lämnar oss. 

Totalt tappade SKTF 626� medlemmar 
2007. Främsta orsaken till tappet var att 
många lämnade SKTF på grund av att en 
obligatorisk avgift till a-kassan som 
infördes av regeringen 2007. Den extra 
avgiften till a-kassan var på 232 kr. Avgiften 
till SKTFs  a-kassa gick från att ha varit 99 
kronor per månad till att kosta 331 kronor 
per månad. Förbundsavgiften till SKTF var 
densamma (i genomsnitt 2�0 kr per 
månad).

Trots den obligatoriska avgiften till a-

Organisera/rekrytera

2007: Minus 6 265 medlemmar
 

 

Medlem i SKTF

Ej medlem i SKTF

SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda inom kommun, landsting och kyrka. Vi är drygt 170 000 medlemmar. 

Det här får du 
som medlem i SKTF

Personlig rådgivning alla vardagar 
mellan 8–20 via SKTF Direkt

Stöd på din arbetsplats via fackliga 
förtroendevalda 

Stöd i löneförhandlingar

Tar till vara dina rättigheter i arbetslivet

Kunskap genom vår medlemsutbildning 

Marknadens bästa inkomstförsäkring

Förmånliga försäkringar, ofta så förmånliga 
att du tjänar in medlemsavgiften

Juridisk hjälp 

Ersättning vid strejk eller lockout

Möjlighet att påverka på din arbetsplats

Stöd i din yrkesutveckling

Professionell karriärrådgivning

SKTF-tidningen 20 nr/år

Personlig ombudsman för chefer

och mycket mer...
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kassan, valde dock de flesta att vara kvar 
som medlemmar i SKTF men desto fler 
valde att gå ur SKTFs a-kassa. Vi tappade 
4,7 procent av medlemmarna under året. 
(TCO-förbundet tappade i genomsnitt � 
procent av medlemmarna). 

I och med a-kassans höjning har vikten 
av det fackliga medlemskapet ställt på sin 
spets. Vi har offensivt och tydligt betonat 
nyttan av medlemskap i SKTF, vad det 
innebär att vara medlem kontra att stå 
utanför, både vad gäller ekonomiska 
termer och andra variabler som exempelvis 
nyttan av kollektivavtal och nya tjänster 
från SKTF som karriärcoachning och cv-
granskning. 

 

Alla nyanställda ska erbjudas 
SKTF-medlemskap 
2006 anställdes över 1�000 personer i 
SKTFs verksamhetsområde, bara via AMS 
hemsida Platsbanken. Till detta 
tillkommer alla de tjänster som utlystes 
internt och i andra kanaler. Alla dessa kan 
vara medlemmar i SKTF. 2007 arbetade 
man vidare med att säkra kedjan så att alla 
nyanställda inom SKTFs verksamhets-
område erbjuds ett medlemskap.

Många vill bli medlemmar i SKTF – 
bara de får erbjudandet. Hösten 2006 
inrättades en rekryteringsenhet på 
resurscentret i Stockholm, som ska ta 
kontakt med nyanställda och andra som 
visat intresse för SKTF. Detta för att 
erbjuda dem ett medlemskap i SKTF. 

Målet är att ringa alla som nyanställs i 
SKTFs verksamhetsområde. Centren 
bevakar alla nya tjänster som utannonseras 
i AMS platsbank och ber avdelningar och 
klubbar att rapportera in namnet på de 
som tillsätts. Här spelar alltså alla 
avdelningar och klubbar en nyckelroll. När 
centren får in namnen skickar de ut 
målgruppsanpassat rekryteringsmaterial 
till de nyanställda – om de inte redan är 
eller har blivit medlemmar i SKTF – och så 
rapporteras namnen vidare till 
rekryteringsenheten. Får rekryterings-
enheten in namnen snabbt, så att SKTF är 

de som tar kontakt först, ökar chanserna 
till att det blir en ny medlem avsevärt. När 
enheten kontaktar nyanställda inom 
SKTFs verksamhetsområde svarar många 
att de vill bli medlemmar i SKTF. Därför är 
det så viktigt att snabbt få in namn och 
telefonnummer till alla nyanställda inom 
området. 

Tips från förbundskonferensen i 
region Syd: Bjud in unga för att 
diskutera facket
Vad tycker egentligen de unga 
högskoleutbildade, som SKTF gärna vill ha 
som nya medlemmar, om facket och 
arbetslivet? Ett sätt att ta reda på det är att 
bjuda in till samtal med just dessa 
personer. Region Syd har gjort det.

I en vackert belägen miljö på 
Margretorps Gästgifvaregård ägde Skånes 
regionala förbundskonferens rum i mitten 
av oktober. Ett 60-tal förtroendevalda från 
Skånes olika delar hade samlats och till 
detta kom också personalen från SKTF-
centret i Malmö. 

Dagarnas teman var framförallt 
inriktade på hur vi skall förändra facket 
framöver. Vad ska vår framtida roll vara? 
Vilket sätt ska vi arbeta på? Hur ska vi 
synas? Inspirationen till dagarna var 
naturligtvis hämtad från TCO-förbundens 
satsning FacketFörändras.nu.

De första av konferensens gäster var 
unga högskoleutbildade. 

– Våra gäster hade en alldeles speciell 
uppgift, nämligen att förmedla sin syn på 
facket och vad som skulle attrahera dem 
till att gå med i och engagera sig i facket, 
berättar Carina Wilén, ombudsman på 
SKTF-centret och en av dem som 
arrangerade förbundskonferensen.

De unga hade bjudits in från två håll, 
dels via Tria, dels via ombudsman Maria 
Wilhelms som är mentor åt en studerande 
som förmedlade kontakten. 

– Vi pratade med några av ungdomarna 
innan konferensen och diskuterade hur vi 
tänkt oss upplägget. Sedan hölls 
diskussionerna både i storgrupp 
(paneldebatt) och mindre grupper där man 
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hade specifika frågor som man diskuterade 
utifrån, säger Östen Olsson, även han 
ombudsman på SKTF-centret.

Syftet var att provocera och få till stånd 
nya tankar och idéer. Några av frågorna 
som fanns med:
•  Finns det något samband mellan fack 

och pamp?
•  Varför ska man inte vara med i SKTF?
•  Individ eller kollektiv , vad ska SKTF 

satsa på?
•  Yrkesförbund eller vertikalitet?
•  Hur når vi unga potentiella 

medlemmar?
•  Är Fair Trade en bra idé, andra 

samarbetspartners?
•  Vad är nyttan med SKTF?
•  Vad beror medlemsminskningen på?
•  Hur tycker du den allmänna bilden av 

facket ser ut i allmänhet och SKTF i 
synnerhet?
– Eftersom det rörde sig om att få det 

spontana var vi inte styrande i våra direktiv 
till ungdomarna utan de fick spelrum. Till 
varje samtalsgrupp fanns det 
samtalsledare och pådrivare om det skulle 
bli nödvändigt. Det blev dock inte så utan 
diskussionerna flöt på bra, säger Östen 
Olsson.

Storsäljande rekryteringsbroschyr
Precis efter årsskiftet kom 
rekryteringsbroschyren ”SKTF 2007 
Nyheter” som bland annat innehöll mycket 
information om de nya a-kassereglerna. 
Den blev en storsäljare som omarbetades 
under våren, med det nya namnet Aktuellt 
från SKTF. 

Aktuellt från SKTF innehåller 
information om medlemsförmåner i 
SKTF, medlemsförsäkringar och värdet 
med kollektivavtal. På mittuppslaget 
berättar några medlemmar varför de är 
med i SKTF. 

Utvidgade medlemsförmåner:
En bättre inkomstförsäkring för ännu fler

SKTFs inkomstförsäkring blev ännu bättre 

från 1 januari 2007. Bland annat fick alla 
SKTFs medlemmar fortsatt möjlighet att få 
80 procent av sin lön vid ofrivillig 
arbetslöshet, trots att inkomsttaket i a-
kassan sänktes. 

Ersättningstiden i försäkringen 
förlängdes från 120 till 200 dagar. Fler 
medlemmar, ytterligare 20000, kom också 
att omfattas av inkomstförsäkringens 
basversion eftersom a-kassans inkomsttak 
sänktes från årsskiftet.

Eva Nordmark sa så här i ett 
pressmeddelande:

– En förstärkt inkomstförsäkring har 
kommit att bli en viktig pusselbit när vi nu 
skapar ett kanonmedlemskap i SKTF.

De medlemmar som har en a-
kassegrundande lön på minst 18700 
kronor betalade för inkomstförsäkringen 
en förhöjd medlemsavgift på 22 kr per 
månad.

Bästa sjukförsäkringen bland 

fackförbunden

SKTFs sjukförsäkring i Förenade Liv 
förbättrades 1 maj, och blev då bäst av 
fackförbundens försäkringar när det gäller 
sjukdom. Den täcker en stor del av 

inkomstbortfallet som annars drabbar den 
som blir långtidssjukskriven. Detta skedde 
utan premiehöjning.

• Mer ersättning per månad

 Ersättningsnivån i försäkringen blev 
högre. Den som har sjukförsäkringen 
kan få över 90 procent av sin lön 
tillsammans med sjukpenningen. 

• Längre ersättningstid

 Tiden då man får ersättning från 
sjukförsäkringen förlängdes till 3,� år 
(42 månader), mot tidigare 33 månader.

• Nytt: Skattefritt reservkapital vid 

allvarliga diagnoser

 Den som har fått en allvarlig diagnos får 
en skattefri ersättning från 
försäkringen. Ersättningen är ett 
prisbasbelopp (40 300 kr), och kan 
betalas ut redan 30 dagar efter diagnos. 
Det gäller t ex cancer, hjärtinfarkt, 
stroke, MS, Parkinsons sjukdom, 
borrelia, TBE, förlust av arm eller ben 
med mera. Man får använda 
ersättningen som man vill, och ingen 
återbetalning krävs om man skulle 
tillfriskna.

Vad sparar 
du på att vara 

medlem?

Därför valde 
vi SKTF!

Vi hjälper dig 
i karriären.

Kollektivavtal
– varför då?

Innehåller medlemsanmälan

sktf – för dig

Storsäljande rekryteringsbroschyr SKTF 

2007 – Nyheter, som bytte namn till 

SKTF – för dig.

Kampanjtidningen Bryt utgiven av 

Förenade liv och SKTF.



29Verksamhetsberättelse

så mycket som möjligt av testet har du 
möjlighet att få återkoppling av 
karriärrådgivare. I dialog utvärderar ni dina 
testsvar.

Triastudenter erbjöds karriärrådgivning

Även Trias medlemmar erbjöds 
karriärrådgivning. Både under våren och 
hösten reste Eva Mirschs kollega Jörgen 
Kihlström från Verto runt till sju olika 
städer och träffade studenterna på 
karriärfrukostar. Detta var mycket 
uppskattat.

SKTFs karriärpaket innehåller

• Karriärrådgivning på telefon
• CV-granskning
• Övningar, tips och reportage på sktf.se/

karriar
• Intervjuträning på telefon

Namn: Eva Mirsch
Ålder: 4�
Aktuell: Som karriärrådgivare åt SKTFs 
medlemmar
Bakgrund: Utbildad personalvetare med 
inriktning på psykologi och hälsa. Hon har 
drivit ett flertal projekt för att bygga upp 
nya verksamheter för övertalig personal, 
starta projekt med förändrade arbetssätt 
och bygga nya avdelningar, både i Sverige 
och utomlands och inom privat och 
kommunal sektor. Sedan 2002 arbetar hon 
med utbildning och coachning inom 
området karriärrådgivning. Hon har även 
utvecklat och genomfört ett stort antal 
föreläsningar inom 
kompetenskartläggning, personlig 
marknadsföring samt kost och hälsa.

granskning, frågor och svar om karriär, 
övningsuppgifter och jobbsökartips på 
sktf.se. 

Från början erbjöds ett speciellt 
karriärrådgivningsprogram, med 2 x 30 
minuters rådgivning per telefon och 
övningar att göra inför varje samtal, bara 
till vissa specifika medlemsgrupper. Detta 
för att testa efterfrågan och skaffa 
erfarenheter. Först ut att få testa 
programmet var  tekniker och 
nyutexaminerade före detta 
Triamedlemmar som blivit medlemmar i 
SKTF. 

Efter sommaren la man in en högre 
växel i marknadsföringen av 
karriärtjänsterna. Eva Mirsch, konsult från 
karriärföretaget Verto och SKTFs 
karriärrådgivare hade under andra halvan 
av året bråda dagar på SKTFs resurscenter 
i Stockholm. Både den personliga 
rådgivningen och informationen på sktf.
se/karriar utvidgades. På sktf.se finns nu 
karriär- och jobbsökartips, karriärreportage 
och Arbetsgivarpanelen. 

Eva Mirschs karriärtester

Mellan karriärrådgivningar och CV-
granskning passar Eva på att resa runt och 
erbjuda karriärrådgivning på plats, bland 
annat på regionkonferenserna. Eva har 
också synts på några av höstens mässor 
där hon erbjöd besökarna att testa sig 
själva. Det är så kallade 
självskattningstester* om karriärstil och 
ledarstil.

– Jag var med under Almedalsveckan i 
somras och erbjöd självskattningstest. Det 
var jättelyckat och det visade sig att 
intresset för att komma och prata med mig 
var stort. I SKTFs tält var det en jämn 
ström av folk som ville testa sin karriärstil. 
Efteråt fick de en kortare personlig 
feedback av mig och då diskuterade vi 
karriär mer på djupet. Det är kul att kunna 
fortsätta erbjuda självskattningstester på 
mässor och konferenser, säger Eva Mirsch.

* Ett självskattningstest innebär att du får ett 
antal påståenden där du själv bedömer hur 
väl det stämmer in på dig. För att du ska få ut 

Kampanj för ett tryggt hem
Den som utsätts för våld i hemmet, och det 
handlar om tusentals personer varje år 
varav de flesta är kvinnor, kan få hjälp och 
stöd från olycksfallsförsäkringen hos 
Förenade Liv. 

Under hösten genomfördes en kampanj 
för att öka kännedomen om den hjälp som 
försäkringen ger, nämligen tio 
kostnadsfria krissamtal med en terapeut. 

Fler förmåner och nöjda 
användare av Må bättre längre
2007 var tredje året som SKTFs 
medlemmar hade medlemsförmånen Må 
bättre längre. Tack vare hälsoprogrammet 
kan den som vill få hjälp, coachning och 
erbjudanden för att förbättra sin hälsa och 
sitt välmående. 

I satsningen Må bättre längre ingår ett 
hälsoprogram på sktf.se, Formgivaren, där 
man får tips om bra kost och träning. Där 
finns också erbjudanden och rabatter på 
hälsorelaterade produkter. Nytt 2007 var 
bland annat rabatt på upplevelser, spa-
vistelser med mera. Formgivaren användes 
av drygt 7000 personer under 2007.

Under året gjordes en utvärdering av 
hur användarna upplever Må bättre längre. 
De drygt 4�0 SKTF-medlemmar som 
besvarade enkäten var mycket nöjda med 
Må Bättre Längre-konceptet. Dessa 
personer hade också en positiv 
hälsoutveckling, något som står i stark 
kontrast till den negativa hälsoutveckling 
som hela SKTF-gruppen uppvisade i en 
enkät från 2006.

Populära karriärtjänster
Fler och fler utnyttjade under året SKTFs 
karriärtjänster. Karriärpaketet, som 
startade 2007 och är gratis för SKTFs 
medlemmar, innehåller allt från reportage 
och övningar på sktf.se till CV-granskning 
och personlig rådgivning.

I samarbete med konsultföretaget Verto, 
som är specialiserat på karriärrådgivning, 
erbjöd SKTF från 1 januari 2007 CV-



Röster om SKTFs karriärrådgivning

Tomas Ström, arbetssökande: En bra 
medlemsförmån. Otroligt bra hjälp när 
man har fastnat, står stilla och vill gå 
vidare.
Lisa Permats, enhetschef på 
socialförvaltningen  i Faluns kommun: En 
bra övning för att förenkla vad man 
egentligen är ute efter. Det kan till exempel 
vara att man kommer på att man är 
intresserad av att göra något annat. Men 
jag tror att det ofta kan leda till att man 
kommer fram till att man vill fortsätta med 
det man gör, fast kanske bara ändra på 
några arbetsuppgifter.

Tria
Tria är HTFs, SKTFs och STs 
gemensamma arbete med 
studerandefrågorna. För arbetet har de tre 
förbunden avsatt både personella och 
ekonomiska resurser. 

Studentinformatörerna har varit basen i 
Trias verksamhet på högskolor och 
universitet. De har hållit informationsbord 
och gjort klassrumspresentationer 
regelbundet och arrangerat studiebesök, 

föreläsningar och andra aktiviteter för 
studenterna. Ombudsmännen i förbunden 
har också medverkat vid aktiviteterna i hög 
utsträckning. Vid en enklare jämförelse 
med konkurrenter så står sig Tria mycket 
väl i antalet aktiviteter och evenemang som 
medlemmarna har erbjudits. Under året 
har Tria även medverkat på cirka 6� olika 
arbetsmarknadsdagar och 
informationsmässor. 

För att gynna rekryteringsarbetet har 
Tria inlett både vårterminen och 
höstterminen med en rekryterings-
kampanj. Under våren genomfördes även 
en turné till 18 högskolor och universitet 
där vi förutom att rekrytera medlemmar 
bjöd in till föreläsningar med fackligt tema. 

CV-granskningen är Trias mest använda 
medlemsförmån. Andra uppskattade 
medlemsförmåner är bland annat 
uppsatsstipendierna, facklig rådgivning av 
Tria Direkt, billiga försäkringar och de 
garanterade intervjuerna med Proffice.

Den internationella verksamheten har 
utökats under året genom gamla och nya 
samarbetspartners. Samarbetet med ST:s 
internationella enhet har fortsatt och 
tillsammans har vi genomfört en mindre 

turné om situationen i Colombia. Nya 
samarbetspartners är bland annat 
Rättvisemärkt, Sensus och Arenagruppen. 

Tria har under 2007 haft en begränsad 
budget för marknadsföring och nästan 
enbart annonserat i studentpress. För att 
kommunicera med medlemmarna har 
Tria köpt in en tjänst för nyhetsbrev där vi 
kan göra riktade e-postutskick till 
medlemsgrupperna. Nyhetsbrevet utgör 
ett komplement till tria.se.

Under våren genomförde Unionkonsult 
i Rådhusgruppen AB en utvärdering av 
Tria. Sammantaget menar Rådhusgruppen 
att Trias idé håller och att ”Förbered dig på 
arbetslivet” är en utmärkt devis, men de 
pekar också ut ett par områden som bör 
utvecklas. De anser att det finns goda 
argument för att utveckla Tria, då det är det 
enda koncept som innebär ett fackligt 
samarbete för att nå studenterna utan att 
slåss genom inbördes konkurrens.

Målgruppen för facketförändras.nu 
sammanfaller väl med Trias målgrupp och 
därför var Tria tidigt delaktiga i processen 
för lanseringen av Facket Förändras. Trias 
studentinformatörer ar arbetat operativt 
ute på högskolor och universitet för att 
sprida budskapet och bjuda in till samtal 
om facket. Syftet har varit att få 
studenterna att skriva ner sina tankar och 
idéer på facketförändras.nu eller i lådor 
som studentinformatörerna har haft med 
sig. Förtroendevalda och ombudsmän har 
också bjudits in till aktiviteterna. 

Sammanfattande statistik

Nyrekryterade medlemmar till Tria 2 �31

Antal medlemmar 2007-12-31 16 �93

Antal övergångar till förbunden 1 66�

Grönare vår med Tria
Tria föreläsningsturné under mars och 
april gick till 18 högskoleorter. Temat för 
föreläsningarna var hur man gör en bra 
jobbansökan och hur man förhandlar sin 
ingångslön. Under turnén informerade 
Tria även om och diskuterade fackliga 
frågor, samt såg till att rekrytera nya 
medlemmar. Till slutet av mars var antalet 
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nya medlemmar 1 128 stycken. 
Arbetet med SKTFs övergångsarbete, 

det vill säga att säkra övergången från ett 
Tria-medlemskap till ett medlemskap i 
SKTF, förstärktes under våren. Bland 
annat anordnades tre seminarier, i 
Stockholm, Halmstad och Göteborg, i 
samarbete med karriärcoachbyrån Verto.

– Temat på frukostseminariet, som vi 
döpt till En karriärcoach och en latte, tack!, 
är: så hittar du jobben. Vi vet att 80 procent 
av alla lediga jobb inte annonseras ut. Här 
får studenterna lära sig hur de hittar de här 
lediga jobben som de annars skulle missa, 
sa Anna Jönsson, ombudsman inom SKTF 
med ansvar för övergångsarbetet.

SKTF arrangerade också ett antal 
föreläsningar där yrkesverksamma 
medlemmar besökte högskolorna och 
berättade, utifrån sin yrkesroll, hur det är 
att arbeta till exempel inom socialtjänsten. 
Med på föreläsningarna var representanter 
från Tria samt ombudsmän från SKTF.

I mitten av maj gick cirka 9 000 så 
kallade övergångsbrev ut till de studenter 
som stod i begrepp att ta examen. Vid 
examenstillfället blev dessa också 
uppringda och gratulerade till sin examen.

Agenda för ekonomer och 
personalvetare
SKTFs agendor för olika yrkesgrupper är 
strategidokument kring hur SKTF ska 
arbeta med vissa viktiga medlemsgrupper. 
Med hjälp av agendorna kan arbetet med 
yrkesfrågor och rekrytering bli effektivare. 
Två nya agendor antogs av 
förbundsstyrelsen sommaren 2007: för 
personalvetare och för ekonomer. 

Peter Andersson, ombudsman och på 
halvtid anställd inom projektet Yrke & 
bransch, har varit med och tagit fram de 
nya agendorna.

– Agendorna är viktiga 
strategidokument som berättar var vi är 
och vart vi ska i SKTF när det gäller en viss 
yrkesgrupp. Vad vill vi åstadkomma just 
för den gruppen? Vilka frågeställningar 
och problemområden är viktiga för till 
exempel ekonomer, och vilket stöd kan vi 

erbjuda dem utifrån de frågeställningarna?
Vilka grupper som ska ha agendor 

fastställs av SKTFs förbundsstyrelse. 
Agendorna är interna dokument, bland 
annat av konkurrensskäl. Däremot tar 
SKTF också fram faktasamlingar om olika 
yrkesgrupper. 

– Faktasamlingarna är mer konkreta, 
och finns till för att den som ska träffa en 
viss grupp i rekryteringssyfte snabbt ska 
kunna skaffa sig en bild av hur många som 
finns i yrket och vilka fackliga frågor som 
är viktiga för dem, säger Peter Andersson.

Viktigt se personalvetarna som medlemmar

Av agendan för personalvetare framgår att 
både titlar och utbildningsnivåer varierar. 
Tria arbetar mycket med gruppen 
personalvetare, och med tanke på att 
SKTFs personalvetarmedlemmar har 
ganska hög ålder är det viktigt att fortsätta 
rekryteringsarbetet i Tria. 
Yrkesföreläsningar, som bedrivs av Tria, är 
därför en viktig uppgift att fortsätta med 
ute på högskolor och universitet.

Några problemområden som nämns i 
agendan är:
• Den dubbla rollen. Personalvetaren 

företräder arbetsgivaren i kontakter 
med medarbetare och fackliga 
organisationer, och ska samtidigt värna 
om medarbetarnas villkor och 
rättigheter. De flesta medlemmarna 
tycker dock inte att det finns så stora 
problem med dubbelheten.

• Att vara medlem i SKTF och möta SKTF 
som motpart i arbetet. Även 
personalvetare som inte har chefsansvar 
möter SKTF som motpart i olika former 
av förhandlingar. 

• Personalvetarna behöver stöd i att 
arbeta alltmer coachande och 
rådgivande. Många personalvetare 
vittnar om de får en stor del av sin 
kompetensutveckling genom egen 
informationssökning. Här skulle SKTF 
kunna bidra med utbildningar och 
seminarier om konsultativt arbetssätt/
coachning.
Viktigt är att personalvetarmedlemm-

arna också ses som medlemmar, och inte 

enbart som arbetsgivarrepresentanter, av 
SKTF. För att bekräfta det är det viktigt att 
vi finns på plats på viktiga mässor som 
besöks av våra personalvetarmedlemmar, 
till exempel Kompetensmässan där SKTF 
deltog för första gången i november 2007. 
Inför 2008 undersöks om vi även ska 
finnas med på flera mässor. Våra personal-
vetarmedlemmar och presumtiva 
medlemmar erbjuds via e-post gratis 
inträde till mässorna. Just nu tas en 
rekryteringsbroschyr till personalvetarna 
fram, som ska finnas för beställning och 
även finnas för utdelning vid mässor och i 
andra sammanhang där vi vänder oss 
särskilt till personalvetare.

Håll koll på osakliga löneskillnader bland 

ekonomer

Yrkesgruppen ekonom är svårfångad. Den 
rymmer många olika titlar. I agendan läggs 
fokus på de ekonomer som räknas till 
handläggare/specialister, alltså vare sig 
chefer eller assistenter. Ungefär 1600–
1800 av SKTFs medlemmar ingår idag i 
den gruppen. Många är lite äldre, och 
därför är det viktigt att SKTF attraherar 
yngre ekonomer för att inte tappa 
representativitet när de äldre går i pension. 
Idag satsar Tria ganska lite på yrkes-
föreläsningar för just ekonomer, men 
SKTFs uppfattning är att detta bör utökas. 

Generellt är ekonomerna ganska nöjda 
med sin arbetssituation. Men några viktiga 
villkorsfrågor som nämns i agendan är:
• Lön. Många ekonomer i offentlig sektor 

upplever sig vara underbetalda jämfört 
med privat sektor. Osakliga 
löneskillnader, det vill säga att kvinnor 
får sämre lön än män utan att det finns 
sakliga skäl för det, förekommer. SKTF 
bör undersöka och bevaka löneläget och 
arbeta för rätten till en jämställd lön.

• Arbetsmiljö. Tidspressen och 
arbetsbelastningen är periodvis mycket 
hög, och arbetsuppgifterna utökas. 
SKTF bör ge stöd när det gäller frågor 
kring stress, arbetsbelastning och 
”livspusslet”.

• Kompetensutveckling och fortbildning. 
Många saknar kontinuerlig 



fortbildning, trots att det är en 
förutsättning för att utföra ett 
professionellt arbete. Detta är viktigt för 
SKTF att driva.
I agendan föreslås också att SKTF ska 

arbeta med yrkesetiska normer för 
ekonomer i kommunal förvaltning, 
samverka med yrkesföreningen Ekonomer 
för miljön och bevaka de regionala 
förändringar som har att göra med 
Ansvarskommitténs arbete. 
Överhuvudtaget föreslås ett mer aktivt 
samarbete med många olika aktörer inom 
området kommunal ekonomi.

Rekryteringsbroschyr för 
personalvetare
Sedan tidigare har SKTF särskilda 
rekryteringsbroschyrer till följande 
grupper:
• Socialt arbete
• Svenska kyrkan
• Ingenjörer och tekniker
• Chefer i offentlig verksamhet
• Svenska Missionskyrkan, EFS, 

Metodistkyrkan, Evangeliska frikyrkan 
och Pingströrelsen
I november 2007 kom en ny som riktar 

sig till personalvetare, en av SKTFs 
agendagrupper. 

Broschyren är framför allt tänkt att 
använda i direktkontakt med 
personalvetare och i rekryteringssyfte. Det 
kan vara till exempel på mässor eller för att 
välkomna nyanställda personalvetare på 
arbetsplatsen. 

 

Faktasamlingar ska underlätta 
SKTFs rekrytering
SKTF har tagit fram lättillgängliga 
faktasamlingar för ett antal yrkesgrupper. 
Faktasamlingarna kan med fördel 
användas som en del av 
rekryteringsprocessen. 

Under året togs följande faktasamlingar 
fram eller uppdaterades:
• Chefer
• Kuratorer
• Socialsekreterare

• Svenska kyrkan
• Energibranschen
• Miljö- och hälsoskyddsbranschen
• Tandvård
• Läkarsekreterare
• Personalvetare
• Ekonomer

I faktasamlingarna finns samlad 
information som: viktiga frågor för den 
specifika gruppen, fackliga framgångar för 
gruppen, argument för ett medlemskap i 
SKTF, bakgrundskunskap om gruppen 
(löneläge, utbildningsnivå etcetera), 
nulägesbeskrivning av gruppen samt 
kontaktpersoner inom SKTF för gruppen. 
Viss variation mellan de olika 
faktasamlingarnas innehåll förekommer.

Faktasamlingarna ska ses som 
lathundar för strategisk planering och 
effektiv rekrytering av specifika 
yrkesgrupper. Information och kunskap 
ska ytterligare underlätta kontakten med 
potentiella nya medlemmar. 

Mer mer mer… till SKTFs 
ingenjörer
SKTFs ingenjörer och tekniker är också 
medlemmar i Ingenjörssamfundet. Och 
som medlem i en av Sveriges största 
yrkesorganisationer får de bland annat 
tillgång till kraftfull yrkesbevakning och 
attraktiva medlemsförmåner. 2007 
utvecklades samarbetet mellan SKTF och 
Ingenjörssamfundet.

Medlemskapet kostar inget extra, utan 
ingår i det fackliga medlemskapet. 
Ingenjörssamfundets uppgift är att ge sina 
medlemmar ett ökat värde av 
medlemskapet, med särskilt fokus på just 
det som intresserar ingenjörer och 
tekniker. 

Bland annat erbjuder Ingenjörs-
samfundet kostnadsfria föreläsningar – 
under 2007 bland annat i ämnet 
kreativitet. SKTF-medlemmar 
prenumererar på tidningen Ny Teknik 
med 78 procents rabatt, och har även 
rabatt på andra yrkesinriktade tidningar.

Kampanj om privatiserade 
arbetsplatser
Under hösten genomförde SKTF en 
kampanj för att öka kännedomen om de 
pågående privatiseringarna i landet. På 
sktf.se, i SKTF-tidningen och i Aspekten 
uppmanades medlemmar och 
förtroendevalda att ta kontakt med sitt 
SKTF-center om en privatisering sker. 

– När en verksamhet privatiseras kan 
det bli stora förändringar för den som är 
anställd, säger Jesper Neuhaus, 
ombudsman på SKTF-centret i Stockholm. 

– Ny ägare medför ofta ett nytt 
kollektivavtal, vilket kan innebära 
skillnader i alltifrån semester till lön (om 
den nya ägaren har ett kollektivavtal). 
Oavsett om det är ett stort bolag eller ett 
litet personalkooperativ som tar över 
påverkas givetvis de anställdas trygghet, 
förmåner och karriärmöjligheter – positivt 
eller negativt. 

Många frågor kan vara svåra att få svar 
på. Förutom att SKTF kan besvara frågor 
från oroliga medlemmar, finns det också 
stora chanser att rekrytera nya 
medlemmar. Ofta tror befintliga SKTF-
medlemmar att de inte kan vara kvar i 
SKTF om verksamheten privatiserats, 
vilket är felaktigt.
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förmöten, höstmöten, regionmöten och 
förbundsmöten? 

Beskrivningar av det parlamentariska 
systemet ingår i SKTFs utbildningar, men i 
Västeråsregionen ville man ha en mer 
detaljerad genomgång, med övningar och 
möjligheter att ställa frågor. 
Utbildningarna samlade många deltagare 
och blev väldigt uppskattad.

Till utbildningen bjöds alla klubbar och 
avdelningar in. Det parlamentariska 
systemet tydliggjordes med hjälp av 
årscykeln, där man kan följa motionernas 
gång. 

– Vi har också gått igenom sådant som 
föreningens arkivering: hur ska man 
handskas med alla dokument som 
protokoll och verksamhetsberättelser, 
säger Annika Sundström.

Vad blev det mest diskussioner om?
– Hur man handskas med motioner och 

hur man gör en propositionsordning.
Kerstin Sjöberg, ordförande i 

Enköpingsavdelningen och en av 
deltagarna i Örebro, var nöjd med 
utbildningen.

– Den var kanonbra! Vi var flera från 
styrelsen som gick och alla är väldigt nöjda. 
Björn Hallberg som ledde utbildningen var 
väldigt pedagogisk och bra. Upplägget, att 
följa en motions vandring genom hela det 
parlamentariska systemet, var lyckat. En 
del deltagare var ganska erfarna och andra 
nya som förtroendevalda, det fanns en stor 
spännvidd – men alla hade behållning av 
det. Vi som har varit förtroendevalda ett tag 
har fått fördjupad kunskap.

Ombuden blev lönespecialister i 
Jönköping
Välinformerade ombud ger 
välinformerade medlemmar som vågar 
ställa krav. Det är utgångspunkten för 
SKTFs Jönköpingsavdelning, som har 
specialutbildat många av sina ombud i 
löneprocessen.

Monica Steén, ordförande i 
avdelningen, berättar.

– Vi märkte att ombuden behövde mer 
kunskap om tankarna bakom löneavtalet; 

Tredje omgången av Ledare i SKTF 
startade
I början av december startade den tredje 
omgången av SKTFs ledarutbildnings-
program Ledare i SKTF. Utbildningen är 
populär – över 100 personer hade sökt till 
årets omgång, och av dem är det 16 
personer som blev uttagna att gå 
utbildningen. 

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

– Utbildningen innehåller mycket 
praktiskt, och mycket om ledarskap. Det 
handlar om SKTFs värderingar, etik med 
mera. Denna tredje omgång av 
utbildningen innehåller mer ledarskap än 
tidigare säger Annelie Elgevi, en av de två 
kursledarna och till vardags ombudsman 
på SKTF-centret i Linköping.

Patrik Gavander är en av deltagarna från 
andra omgången av Ledare i SKTF, och 
han tycker utbildningen var givande.

– Jag tyckte om bredden på 
utbildningen, säger han. Fokuseringen på  
samtal, retorik och grupp tilltalade mig, 
och det var en bra blandning på deltagarna. 
Som förtroendevald har jag nytta av 
utbildningen för att jag känner mig säkrare 
i att hålla möten och tala inför grupper.

Västerås ordnade kurs i 
parlamentarism
I Västeråsregionen ordnade man i början 
av 2007 en utbildning med temat ”En resa 
genom parlamentarismen”.

– Vi kunde konstatera ett behov bland 
våra förtroendevalda av att gå igenom hela 
det parlamentariska systemet i SKTF, från 
styrelsemöte till förbundsmöte, berättar 
Annika Sundström, ombudsman vid 
Västeråscentret och en av kursledarna.

 – Deltagarna fick följa olika motioner 
hela vägen. Hur är gången, vad ska man 
göra med dem? Vad händer på årsmöten, 

Utbilda
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Löneseminarium med 
specialinbjuden tjuv i Stockholm
Vad vill du ha i lön? Vad svarar man på en 
sådan fråga? Det fick deltagarna på ett 
löneseminarium i Stockholm öva på under 
en teatermonolog. 

Specialinbjuden gäst på löneseminariet 
den 1� februari var Jonte Spets från 
Hedersdata (skådespelerskan Lily 
Bigestans), som berättade en historia från 
verkliga livet om löneassistenten Gullan 
som inte kunde besvara frågan om vilken 
lön hon ville ha. Efter intensivträning med 
publiken som stödkör vågade Gullan 
begära en rimlig lön. ”Det är lättare att 
prata pengar om man tycker att man har 
rätt till dem”, sa Jonte och publiken 
nickade medhåll. 

Efter monologen gick Peter Öhrström, 
ombudsman på Stockholmscentret, 
igenom hur samtalsmodellen fungerar. 
Deltagarna passade på att ställa många 
frågor. Hur värderar man ett 
kvinnodominerat yrke där det inte finns 
några män alls? Kan man ta reda på vad 
kollegorna har i lön? Vad svarar man under 
lönesamtalet om chefen säger att han är 
nyanställd och inte riktigt vet vad den 
anställde gör? Alla deltagare uppmanades 
att ta kontakt med sina lokala ombud för 
att ta reda på mer om löneprocessen på sin 
arbetsplats.

SKTF erbjöd arbetsmiljöutbildning 
för chefer
Vad innebär delegerade 
arbetsmiljöuppgifter för chefer? Vad kan 
man som chef göra för att minska 
arbetsmiljöriskerna så mycket som 
möjligt? Och vilka krav kan chefen ställa 
när det gäller förutsättningarna att utföra 
arbetsgivarens uppgiftsfördelning inom 
sitt chefsområde?

Det är några av de frågor som SKTFs 
chefsmedlemmar fick svar på om de deltog 
på SKTFs utbildningsdag i arbetsmiljö. 
Under 2007 satsade SKTF på utbildning 
av chefer i arbetsmiljöfrågor. En 
utbildningsdag arrangerades på ett flertal 

intentionerna med avtalet, bilagorna, 
lönekriterier med mera. 

Två ombud per förvaltning valdes ut, på 
de större förvaltningarna ibland fler än två. 
Dessa fick sedan gå en 
tvådagarsutbildning, som arbetsgivaren 
betalade lön för. De skulle sedan föra ut sin 
nya kunskap till medlemmarna.

– När medlemmarna får mer kunskap 
ställer de också mer krav. Och ombuden 
har verkligen gått in för detta med liv och 
lust! Både ombuden och medlemmarna 
har god kunskap om avtalet nu.

Generellt försöker avdelningen hålla 
ombuden välinformerade och nå långt ut i 
utkanterna av kommunen. 
Löneutbildningssatsningen ingår förstås i 
denna ambition.

– Tanken är att de här specialutbildade 
ombuden ska finnas till hands för 
medlemmarna under löneöversynen, på 
alla förvaltningar.

Materialet som användes under 
utbildningen var speciellt framtaget. Själva 
avtalet var förstås en viktig grund, och 
sedan tillkom bland annat SKTFs 
lönesamtalsmaterial och exempel på 
lönekriterier från olika förvaltningar. 

– Vi har nu uppmanat förvaltningarna 
att i många fall revidera sina kriterier inför 
nästa års löneöversyn och anpassa dem 
ännu mer till verksamheten. Det ska 
kännas okej för en anställd att bli bedömd 
utifrån kriterierna, och för att nå dit måste 
kriterierna vara väl verksamhetsanpassade.

De ”utvalda” ombuden visar mycket 
större intresse efter utbildningen, menar 
Monica Steén. 

– Det var nästan en aha-upplevelse för 
oss i styrelsen att se hur engagerade 
ombuden blev, och vilka diskussioner som 
väcktes. Välinformerade ombud leder till 
välinformerade medlemmar som vågar 
kräva en bra löneprocess. Det ger också en 
mycket större förståelse för varför vi har 
samtalsmodellen. Kunskap hos 
medlemmarna är oerhört viktig! 

ställen runtom i landet.
– Med utbildningssatsningen ville vi 

dels visa på vad fördelade 
arbetsmiljöuppgifter innebär, men vi ville 
också uppmärksamma vilka krav man som 
chef ska ställa för att ta emot 
uppgiftsfördelningen. Vårt huvudsakliga 
budskap var vad man kan göra för att 
minska riskerna i arbetsmiljön och 
därmed också risken att själv ställas som 
ansvarig för ohälsa eller olyckor, säger Stig 
Wendefors som ansvarar för chefsfrågor i 
SKTF.

SKTFs värderingar testades i ny 
utbildning
Vad är SKTFs värderingar? Spelar ideologi 
och värderingar någon roll för mitt fackliga 
vardagsarbete? Det är några exempel på 
frågor som tas upp i en ny utbildning om 
ideologi och ledarskap, som SKTF planerar 
att starta 2008. 

Utbildningen planeras att starta först 
2008, men redan i april 2007 gjordes en 
testomgång. En förtroendevald och en 
SKTF-anställd från varje region bjöds in 
för att testa utbildningen och materialet.

– Vi pratade till exempel om SKTFs 
vision, säger SKTFs utbildningsstrateg 
Sten Magnusson. Det faktum att många 
inte känner till hur visionen är formulerad 
är förvånande, samtidigt som det är lätt att 
förstå varför det är så. Det är så mycket 
som ska göras hela tiden att det är lätt att 
tappa fotfästet, och inte tänka på vad vi står 
för och varför vi gör det vi gör. 

– Det är aldrig enkelt med 
värderingsfrågor, speciellt inte när man får 
frågan hur värderingarna påverkar mitt 
beteende.

– Ideologi- och värderingsfrågorna 
behöver också kopplas ihop med 
ledarskap, alltså hur jag tänker och handlar 
och vad jag står för i praktiken, fortsätter 
han.

Eva Karlsson från Göteborgs-
avdelningen var en av dem som deltog i 
testutbildningen. Hon har heltidsuppdrag 
för avdelningen, och är bland annat 
utbildningsansvarig. I Göteborg har man 



jobbat mycket med utbildningen 
”Bemötande kommunikation och 
ledarskap”.

– Det är grundläggande att vi har ett bra 
bemötande, men ideologin är så otroligt 
viktig. Utan ideologi som grund är det 
svårt att vara trovärdig, säger Eva. Därför är 
det bra med den här utvecklingen av 
utbildningen.

– Ett exempel är rekrytering, fortsätter 
hon. Det är inte något man bara gör för att 
det är bestämt så. Man måste själv tycka att 
det är en viktig fråga. Om man har en 
ideologisk grund att stå på, så vågar man 
fråga och ta en eventuell diskussion.

– Något som också blir tydligt är hur de 
globala frågorna vävs in på ett naturligt sätt 
när man pratar om facklig ideologi. 

Arbetsmiljöutbildning för Svenska 
kyrkans chefer
Under 2007 satsade SKTF extra på att 
stödja Svenska kyrkans chefer att skapa 
förutsättningar för hälsa och arbetsglädje 
på arbetsplatsen. Under hösten erbjöds en 
tvådagars chefsträning med speciell 
inriktning på arbetsmiljö. 

SKTF har undersökt vad chefer tycker 
om sina förutsättningar att utöva sitt chefs- 
och ledarskap. Det har då visat sig att 
många chefer saknar de rätta 

förutsättningarna för att ta ansvar för 
arbetsmiljön. Detta gäller inte minst inom 
Svenska kyrkan. 

– Det finns olika anledningar till det, 
säger Stig Wendefors, som ansvarar för 
chefsfrågor på SKTF. En kan vara att den 
politiska ledningen ofta blandar sig i 
församlingens verksamhetsfrågor på ett 
sätt som skapar oklara förutsättningar för 
chefen. Drivkraften att alltid vara de som 
ställer upp för behövande i samhället kan 
också försvåra ett professionellt arbetssätt 
och ge orimliga förväntningar på de 
anställda och deras arbetsmiljö. 

– Därför ville SKTF erbjuda cheferna 
inom Svenska kyrkan en särskild 
utbildning för att stärka dem att hantera 
olika situationer på arbetsplatsen och 
förhoppningsvis öka hälsa och arbetsglädje 
bland medarbetarna.

Tvådagarsutbildningen byggde på fem 
olika fallstudier som chefer har att hantera 
i vardagsarbetet – till exempel långtidssjuk-
skrivningar och rehabilitering, konflikter i 
arbetsgruppen, hög arbetsbelastning och 
stress, samt de tidiga signalerna på att en 
medarbetare inte mår bra. 

Uppdrag: SKTF-ombud
SKTF-ombud är det vanligaste uppdraget 
som förtroendevald i SKTF. I uppdraget 
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ingår att vara SKTF på arbetsplatsen, att 
informera medlemmarna, och att erbjuda 
dem som ännu inte är medlemmar att vara 
med. Under 2007 hade SKTF extra fokus 
på SKTF-ombuden och de olika sätt som 
finns att utveckla sig i uppdraget. 

Satsningen på ombuden märktes bland 
annat genom de träningsläger för SKTF-
ombud som arrangerades. Träningslägren 
var till för dem som varit ombud ett tag, 
och tog upp de olika delarna som ingår i 
uppdraget. 

Träningslägren hade ett gemensamt 
koncept i hela landet, och de sträckte sig 
över två dagar. Förutom rekrytering, så 
handlade dagarna om att fördjupa sig i sitt 
uppdrag och fylla på med fakta och delta i 
olika övningar. Vad innebär det i praktiken 
att vara SKTFs ambassadör på 
arbetsplatsen? Hur kan man göra SKTF 
mera synligt? Vad finns det för verktyg 
som man kan använda sig av?

Margareta Zetterström, ombud på 
serviceförvaltningen i Östersunds 
kommun, deltog på ett av träningslägren.

– Väldigt bra dagar, säger hon. Framför 
allt var det värdefullt att träffa andra och 
dela med sig av sina erfarenheter. Ibland är 
man ju lite ensam i sitt uppdrag som 
ombud.

– Vi fick påfyllning av många olika 
saker, säger hon. Vi pratade om vår roll i 
löneprocess och samverkan, vi lärde oss 
mer om SKTF som organisation och vad vi 
har för verktyg att använda i vårt uppdrag. 
Mycket praktiska övningar var det också, 
inte minst när det gällde rekrytering. Jag 
fick bra argument med mig, och har 
faktisk rekryterat ett par nya medlemmar 
sedan dess!

Ansiktslyftning för ombudsutbildningen

Ombudsutbildningen för nya SKTF-
ombud fick en ansiktslyftning under 2007. 
Från att tidigare ha varit en 
sexdagarsutbildning, så gjordes den istället 
om till en tredagars – alltså en mer 
koncentrerad utbildning. För den som 
dessutom är skyddsombud, finns det en 
tvådagars påbyggnad för det uppdraget. 

– Tanken med förändringen var att göra 



Det kan handla om allt från nya 
utbildningar, klädstilar, tips om hur man 
skriver en jobbansökan och mentorskap. 
Platsannonserna finns, men de är få. 2007 
var sista året som Ny Karriär var en 
uppochnedvänd andra sida av SKTF-
tidningen. Hädanefter återfinns Ny Karriär 
som en avdelning inuti SKTF-tidningen.
2007 föddes också bolagets och hela 
fackföreningsrörelsens första oneshots, 
tidningar med ett genomgående tema som 
kommer ut med enstaka nummer. Först ut 
var magasinet Ny Karriär som kom våren 
2007. Innehållet var delvis redan 
publicerat i SKTF-tidningen, men 
ompackat och påfyllt med nya texter och 
bilder. Målgruppen är medlemmar i SKTF 
under 40 år samt medlemmar i Tria som 
valt SKTF-tidningen. I december 2007 
kom nummer 2 av magasinet Ny Karriär 
med samma koncept som ettan. Upplagan 
var cirka 38 000 för de båda shoten.

Sktftidningen.nu, en citerad 
dagstidning
Antalet läsare av sktftidningen.nu har 
stabiliserat sig och ligger enligt olika 
beräkningar runt 30 000 i månaden. 
Antalet ”besökare” är mellan 84 400 och 
117 000.

Mest läst 2007 var artikeln ”Norsk 
amalgamforskning väcker hopp” som hade 
18 9�6 läsare. Därefter kommer artiklarna 
som alltid ligger i topp: olika lönetabeller, 
lönestatistik och löner. Texterna om det 
nya avtalet hade på några dagar över 2 000 
läsare.

Annat som var flitigt läst är de olika 
serierna, Söka jobbskolan och 
Försäkringsskolan.

sktftidningen.nu är en fullvuxen 
dagstidning på nätet och tidningen citeras 
ofta i andra medier och i arkivet fanns det 
vid årsskiftet över 8000 olika artiklar. 
Tidningen uppdateras i princip minst med 
fyra nyheter varje vardag. Undantagen är 
juli och julhelgen, då ribban sänks till 
minst två nyheter per dag.

Vägarna in till sktftidningen.nu är 
många. Vanligaste sökvägen är från 

SKTF Media AB

ombudsutbildningen mer koncentrerad 
och få fler avdelningar som ordnar 
utbildning för sina SKTF-ombud, säger 
Gunlög Bergander på SKTFs resurscenter. 
Grunden är fortfarande densamma. 
Utbildningen ska rusta ombuden för sitt 
uppdrag, och ge de kunskaper som behövs 
för att utföra sitt uppdrag, kommunicera 
med medlemmarna och kunna söka stöd 
när det behövs. 

Ombuden uppmanades att gå utbildning

Under november skickade SKTF vykort till 
alla SKTF-ombud för att påminna dem att 
gå utbildning för sitt uppdrag. Utbildade 
ombud är grunden för ett framgångsrikt 
lokalt fackligt arbete. SKTF strävar efter att 
alla SKTF-ombud ska få utbildning för sitt 
uppdrag.

Gunvor Ring kände sig stärkt när hon 
gått ombudsutbildningen. Hon är SKTF-
ombud på kommunledningsförvaltningen 
i Falköpings kommun, och blev inbjuden 
till SKTFs ombudsutbildning våren 2007. 
Att ombudsutbildningen, som 
falköpingsavdelningen arrangerade var 
värdefull är ingen tvekan om, tycker 
Gunvor. 

– Framför allt lärde jag mig vad det är 
man kan kräva av ett SKTF-ombud, och 
vad som egentligen är vår roll, säger hon. 
Det var nyttigt att prata med andra om. Det 
händer att medlemmarna förväntar sig 
mer av oss än som ingår i SKTF-ombudets 
roll, och därför är det bra att själv veta vad 
som gäller. Att lyssna på vad 
medlemmarna tycker är en viktig 
egenskap hos ett ombud.

– Jag var verkligen stärkt när jag kom 
därifrån, säger hon. Och det var både roligt 
och nyttigt att få diskutera om och fundera 
tillsammans med andra om det viktiga 
uppdrag vi har som fackliga ombud!

SKTF Media AB är ett av SKTF helägt 
bolag med 14 anställda medarbetare. 
Under 2007 producerade bolaget 20 
nummer av SKTF-tidningen/Ny Karriär, 6 
nummer av Social Qrage, 6 nummer av 
Chefen i fokus samt två magasin av Ny 
Karriär. Dagstidningen sktftidningen.nu 
kom planenligt ut varje vardag hela året.
I årets elfte timma kom också bolagets 
nyaste produkt, Allt om jobbet.
Resultatet för bolagets femte 
verksamhetsår blev ett plus på 322 000 
kronor.

SKTF-tidningen fick fler läsare
SKTF-tidningens upplaga fortsatte att 
minska, dock i en lägre takt än 
medlemsminskningen. Upplagan sjönk 
under året med 4 200 till 167 100 (TS 
2007). Antalet läsare ökade dock under 
samma period med 14 000 till 176 000 
enligt Sifo/Orvesto 03:07. Därmed är en 
viktig trend bruten.

SKTF-tidningen, som fyllde 86 år, 
erbjöd läsaren nyheter, reportage, tips, 
nyttigheter och fördjupning. I viss mån 
också förströelse. Tidningen speglade 
verksamheten bland anställda som arbetar 
i vår gemensamt finansierade sektor. De 
personer som intervjuas är till största 
delen vanliga SKTF-medlemmar. Ofta är 
det första gången i deras liv som de 
figurerar i en tidning på annan plats än i 
annonser. Kontakten med läsarna är 
frekvent och redaktionen får många 
positiva reaktioner och tips från läsarna. 
Kampen för ett jämställt arbetsliv och ett 
samhälle där män och kvinnor värderas 
lika är ett genomgående tema i tidningens 
ledare.

Den fråga som ägnats störst 
uppmärksamhet och spaltutrymme är 
lönerna och det som hör därtill. Det är det 
läsarna i första hand vill få fakta, tips och 
idéer om.

Ny Karriär, SKTF-tidningens andra 
framsida plus ett par magasin
Ny Karriär är SKTF-tidningens andra sida 
och har fokus på möjligheter och karriär. 
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Google, men 4 03� besökare kom från 
sajten fackliganyheter.nu. Andra ställen 
som länkar till sktftidningen.nu är olika 
arbetsgivare, syoguiden, 
arbetsmiljöupplysningen, 
författarcentrum, socialanätet och 
rättvisemärkt.

Chefen i fokus
Chefen i fokus, tidningen för SKTFs 
medlemmar som är chefer, kom under 
2007 ut med sex nummer, tre på hösten 
och tre på våren. Den adresserade 
upplagan ökade med 400 exemplar till 1� 
�00 per nummer (TS 2007). Dessutom 
har en överupplaga tryckts om cirka 3 000 
per nummer. Tidningen skickas till varje 
SKTF-center för att finnas med i 
rekryteringskit och vid besök på 
arbetsplatser. Dessutom kan avdelningar 
och klubbar beställa Chefen i fokus för att 
använda tidningen vid lokala evenemang.

Chefen i fokus har bland annat tagit upp 
frågan om vem som egentligen hade 
ansvaret i det riksbekanta fallet Louise, 
borrat ordentligt i ämnet om 
generationsskiftet som är på gång på 
chefssidan i kommuner och landsting 
samt skrivit om hot och våld och hur man 
som chef kan jobba för att förebygga.

Det har funnits tips och verktyg för hur 
man motverkar konflikter, hur man kan 
arbeta mot missbruk på jobbet och hur 
man skapar en jämställd arbetsplats. 
Tidningen har också försökt lära ut den 
svåra konsten att delegera på rätt sätt och 
kikat bakom kulisserna till den 
mytomspunna ledningsgruppen.

Chefen i fokus har dessutom undersökt 
hur det ser ut med relationerna och 
maktföredelningen mellan politiker och 
chefer samt skrivit om hur det är att vara 
chef med funktionshinder.

Varje tidning innehåller också 
lönestatistik, korta notisnyheter samt 
frågor till och svar från SKTFs personliga 
ombudsmän för chefer. Exempel på titlar 
på en del av de chefer som blivit 
intervjuade är: fritidsgårdschef, 
områdeschef inom hemtjänsten, 

servicechef, vårdcentralschef, vice VD, 
museichef, verksamhetschef boendestöd 
för psykiskt funktionshindrade, teknisk 
chef, kommunchef, kanslichef inom 
kyrkan, bibliotekschef.

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

Chefen i fokus har använts i det lokala 
fackliga arbetet, både av SKTF och av Tria. 
Under året har tidningens redaktionsråd 
kommit igång med sitt arbete.

Social Qrage tar nya grepp
Under det andra året som betaltidning har 
fokus varit på att värva prenumeranter, 
både nya och gamla. Antalet 
prenumeranter ökar, om än i sakta mak. 
Exempelvis ökade den adresserade 
upplagan med cirka 230 exemplar mellan 
nummer 6 2007 och nummer 1 2008. 
Samarbetsavtalet med YSS 
(Yrkesförbundets Sveriges Socialarbetare), 
som innebär att deras cirka 600 
medlemmar får Social Qrage som sin 
medlemstidning, bidrog också /till 
tidningens förbättrade ekonomi.
Prenumerationspriset höjdes inför 2008 
till 14 kronor i månaden, vilket motsvarar 
28 kronor per tidningsexemplar.

Social Qrage har fått mycket 
uppmärksamhet och positiv respons av 
läsarna. Det är ingen tvekan om att 
tidningen berör och engagerar. Upplagan 

var för 2007 � 300 (TS 2007).
I slutet av 2007 engagerades en SKTF-

medlem som i Social Qrage presenterar 
olika etiska dilemman. Tanken är att dessa 
ska diskuteras på den nystartade sajten sq.
nu. Förhoppningen är att diskussionerna 
ska sprida sig på de olika utbildningarna 
och bli en del av undervisningen.

Allt om jobbet, ett helt nytt 
koncept
Mellan jul och nyår dök en helt ny tidning 
upp hos SKTFs medlemmar. Som ett led i 
att förändra kommunikationen med 
medlemmarna startades Allt om jobbet, ett 
konceptmagasin som kommer ut med fyra 
nummer per år. Varje nummer har ett 
genomgående tema från första sidan till 
den sista. Det första numret med temat 
Fair trade distribuerades till alla 
yrkesaktiva och arbetslösa medlemmar 
samt studerande och medlemmar i Tria 
som valt SKTF.

Stieg Larsson blev Årets författare 
Med boken Luftslottet som sprängdes 
fullbordades en av de märkligaste 
succéerna i svensk kriminallitteratur. 
SKTF-tidningens läsare röstade fram Stieg 
Larsson till Årets författare 2007. 

Våren 2004 gick Stieg Larsson upp till 
Norstedts förlag på Riddarholmen i 
Stockholm med två manus under armen 
och förklarade att nummer tre var i stort 
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Som ett resultat av ett långsiktigt 
kulturarbete blev Göteborg utsedd till årets 
kulturkommun av SKTF. Det var nittonde 
gången priset delades ut. 

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

Utnämningen av Göteborg offentlig-
gjordes den 28 november i Luleå, 2007 års 
kulturkommun. Prisutdelaren Ove 
Jansson, från SKTFs förbundsstyrelse, 
överlämnade en oljemålning av Åsa 
Östlund.

Juryns motivering:
”Göteborgs stad har långsiktigt och 
framgångsrikt satsat på kultur för alla 
medborgare genom att medvetet stödja såväl 
institutioner med höga professionella 
ambitioner som föreningar som vill medverka 
till att göra kulturlivet tillgängligt också för 
alla som inte av egen kraft söker sig till 
kulturupplevelser. Kulturlivet präglas av 
mångfald och ett gränsöverskridande 
samarbete som resulterar i ett varierande 
utbud för både barn och vuxna. Stöd ges till 
exempel till ett stort antal uppsökande 
kulturombud som verkar både i skolor och 
inom äldreomsorgen.

Biblioteksverksamheten fungerar väl och 
Stadsbiblioteket är stadens i särklass mest 
besökta kulturinstitution med hög 
lånefrekvens och utgör en viktig mötesplats för 
olika generationer. Kulturhus finns i många 
stadsdelar med ett brett urval av 
kulturaktiviteter. För att öka tillgängligheten 
till stadens museer har ett entrékort för 40 
kronor införts som berättigar till hur många 
besök som helst under ett helt år. Barn och 
ungdom har dock gratis inträde.

Ytterst lovvärda insatser för att göra 
kulturlivet tillgängligt för alla är satsningen 
på barn och ungdom som garanteras såväl 
teaterbesök som konsertbesök. Särskilda 
resurser satsas också på kulturskolan, där inte 
plånboken ska vara avgörande för den som vill 

Göteborg blev årets kulturkommun 

utveckla sin kreativitet. 
Mot bakgrunden av ovanstående som 

endast är ett urval av de seriösa 
ansträngningar man gör i Göteborg för att 
främja ett rikt kulturliv för medborgarna har 
SKTF beslutat att utse Göteborg till Årets 
kulturkommun 2008.”

sett färdig. Journalisten, författaren och en 
av grundarna till stiftelsen Expo hade i sin 
kammare knåpat ihop en trilogi som skulle 
komma att ta publiken med storm och slå 
alla upptänkliga försäljningsrekord. 

Samma höst avled Stieg Larsson och 
han fick aldrig uppleva succén som 
inleddes med Män som hatar kvinnor, som 
kom ut ett år senare. Trilogin fortsatte med 
Flickan som lekte med elden och 
avslutades med Luftslottet som sprängdes, 
som SKTF-tidningens läsare röstade fram 
som årets bok 2007.
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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.  
(Av förvaltningsberättelsen framgår att för 2007 har viss 
del av personalens framtida pensionskostnader, ca 16 Mkr, 
reserverats inom det egna kapitalet. Dessa 16 Mkr kommer 
att kostnadsföras först det år då pensionerna betalas ut. 
Jämfört med 2006 blir därför de totala personalkostnader-
na lägre år 2007.)

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 s k 
särskild löneskatt.

Balansräkning

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

Omsättningstillgångar är tillgångar som på kortare tid än ett 
år kan förvandlas till eller redan är kontanter. 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 överskott
Förbundsmötet 2004 beslutade om en ny modell för peri-
oden 2005–2008. Av kapitalförvaltningens avkastning ska 
19 000 kkr tillföras verksamheten. Resterande del ska till-
föras konfliktfonden efter förändring av periodiseringsfon-
derna och efter skatt. 

Avseende räkenskapsår 2007 innebär detta att avkastning-
en minskat med förändring av periodiseringsfond och 
skatt uppgår till 79 312 kkr (130 855 - 22 644 - 28 899). Av 
detta har 19 000 kkr tillskjutits verksamheten 2007 och 
resterande del 60 312 kkr tillförs konfliktfonden.

Så	här	läser	du	SKTFs	årsredovisning
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Allmänt om verksamheten och medlemsutvecklingen
Medlemsutvecklingen har även 2007 varit minskande och 
per årsskiftet uppgick antalet aktiva medlemmar till 
127 448 (133 713), en minskning med 6 265 (2 207) perso-
ner under året. Sedan några år finns ett samarbete mellan 
ST, HTF/Unionen och SKTF kring studeranderekrytering/
frågor under namnet Tria. Merparten av förbundens stude-
randemedlemmar organiseras genom Tria, totalt 16 728 
(17 350). Pensionärsmedlemmarna ökade till 30 874 
(29 830). 

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

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
De av riksdagen beslutade höjda a-kasseavgifterna och de 
försämrade villkoren inom arbetslöshetsförsäkringen 
2007 har påverkat även förbundets medlemsutveckling 
negativt under verksamhetsåret. Det stora medlemstap-
pet för en stor del av den svenska fackföreningsrörelsen 
2007 och den också över tiden lägre organiseringsgraden 
gör att satsningar på rekrytering och organisering av med-
lemmar bl a genom ett aktivt arbete med opinionsbildning 
kan bli än viktigare under kommande år. 

Målsättningen att vända den negativa medlemsutveck-
lingen kvarstår, och även under 2008 kommer fortsatta 
speciella aktiviteter med inriktning på rekrytering och or-
ganisering av medlemmar att genomföras. Under 2007 
påbörjades bl a ett samarbete mellan förbunden inom 
TCO med ett förändringsarbete utifrån medlemskapets 
värde och aktiviteter, kampanjer mm under namnet Fack-
etFörändras.nu. Samarbetet för ett förändrat arbetssätt 
mm är ett långsiktigt arbete som just påbörjats. 

Händelser efter bokslutsdagen
Förbundet har de två första månaderna 2008 tappat ytter-
ligare 889 aktiva medlemmar. Utvecklingen för kapitalet 
har också varit fortsatt negativ med en börsnedgång på ca 
10 % tom början av mars månad 2008. 

Förbundsmöte vartannat år
Förbundet har tidigare beslutat att ha förbundsmöte vart-
annat år varför det under 2007 inte hållits något förbunds-
möte. Under detta ”mellanår” har i stället ett antal regio-
nala förbundskonferenser hållits med fokus på SKTFs 
framtidsfrågor. 

Ansvarsfrågor, vinstdisposition mm för både räken-
skapsår 2006 och 2007 kommer att hanteras av förbunds-
mötet 2008. 

Koncern
Redaktionen för förbundets medlemstidningar och nättid-
ning finns i ett helägt dotterbolag, SKTF Media AB org.nr 
556640-8604. Dotterbolaget hade 2007 en omsättning på 
28 050 kkr (25 191) och 14 (13) anställda. 

Ekonomi
Medlemsavgifterna ökade med 2 573 kkr till totalt 292 703 
kkr (290 130). Ökningen hänför sig helt till medlemsavgif-
ten för inkomstförsäkringen. Medlemsavgiften för in-
komstförsäkringen betalas endast av de medlemmar som, 
vid en eventuell arbetslöshet, kan komma ifråga för ersätt-
ning ur försäkringen. Då a-kassetaket sänkts från 20 075 
kr till 18 700 kr har denna medlemsgrupp blivit större. Se 
även nedan samt not 1.

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. 
• Kostnaderna för de förbundsgemensamma verksam-

hetsområdena mm är totalt sett lägre än före-gående 
år. Minskningen förklaras av att något förbundsmöte 
inte hållits under året men också bl a av att färre kost-
nadskrävande projekt genomförts under året och att 
kostnaderna för verksamheten minskat. 

• Kostnaden för SKTF-tidningen m fl avser den prenume-
rationsavgift som erlagts till dotterbolaget för de med-
lemstidningar bolaget producerat. Kostnaden motsva-
rar nettokostnaden för tidnings-verksamheten inklusive 
personal-, expeditions- och IT-kostnader. Kostnadsök-
ningen förklaras bl a av att bolaget under jämförelseåret 
underfinansierats.

• Resurskostnader för expedition, medlemssystem och 
övrigt IT-stöd är lägre jämfört med föregående års utfall 
beroende på kostnadsöversyn mm.

• Personalkostnaderna har för året uppgått till 44,6% 
(48,5%) av medlemsavgifterna. Sänkningen beror bl a 
på en förändrad metod avseende avsättning för pen-
sionskostnader. Avsättningen till pensionsstiftelsen har 
sänkts och i stället har medel reserverats inom eget ka-
pital i motsvarande mån. Se även not 15.

• Premier för inkomstförsäkringen har under året erlagts 
med 17 162 kkr (11 530). Resterande del av den erhållna 
medlemsavgiften har satts i en försäkringsfond med to-
talt 817 kkr (549).

Belopp anges i kkr om inte annat anges. Belopp inom paren-
tes avser föregående år (2006). Samtliga uppgifter avser mo-
derorganisationen om inte annat anges.

Förvaltningsberättelse
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Verksamhetens kostnader totalt har minskat med 10 121 
kkr jämfört med föregående år.

Räkenskapsåret har finansiellt sett varit ett dåligt år 
med bl a fallande börskurser. Förbundet har trots detta ett 
högre redovisat utfall än föregående år vilket förklaras til 
största del av en lägre kostnadsränta på det inlånade och 
samförvaltade kapitalet från pensionsstiftelsen. Se vidare 
not 4. 

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

Under året har inte dispositionen av föregående års 
överskott fastställts varför inget avsatts till konfliktfonden. 
Föreslagen avsättning från 2006 års överskott är 40 908 
(se not 15). Konfliktfondens totala bokföringsmässiga vär-
de kan med hänsyn till nämnda förväntade avsättning 
samt inklusive del av obeskattade reserver (se not 15) be-
räknas till ca 958 Mkr. Detta motsvarar ersättning till för-
bundets alla medlemmar vid en konflikt som varar ca 12,5 
(11,4) arbetsdagar.

Koncernens fria egna kapital
Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 280 292 kkr.

Förslag till vinstdisposition moderorganisationen
Enligt upprättad årsredovisning uppgår förbundets egna 
kapital till 1 190 696 kkr varav 830 101 kkr tidigare avsatts 
till konfliktfonden, 211 082 kkr är balanserat överskott, 
59 457 kkr är föregående års överskott som dispositionen 
ännu inte beslutats om och 90 056 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 125 735 kkr (not 15). 

Enligt den modell förbundsmötet år 2004 fastställde 
blir avsättningen till konfliktfonden 60 312 kkr. 

Av årets överskott kr 90 055 831,50 står kr 29 743 831,50 
till förbundsmötets förfogande efter avsättning till kon-
fliktfonden med kr 60 312 000,00. 

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att 29 743 831,50 kr balanseras i ny räkning.



Belopp i kkr Not*) 2007 2006

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter	 	 292	703	 290	130
Mottagnings-	och	inkasseringsavgift	 	 -	2	198	 -	1	868
	 	 290 505 288 262
Annons-	och	prenumerationsintäkter	tidningar	 	 2	964	 2	963
Övriga	intäkter	och	externa	bidrag	 	 	 1	198	 2	397
Summa verksamhetens intäkter  294 667 293 622
	 	 	
Verksamhetens kostnader
Externa	kostnader	 	 98	416	 106	334
Personalkostnader	 	 139	899	 149	674
Avsättningar	inom	verksamheten/annan	verksamhet	 	 42	540	 34	412
Avskrivningar	m	m	 	 		 2	572	 4	803
Summa verksamhetens kostnader  283 427 295 223
	 	 	
Över-/underskott från den löpande verksamheten  11 240 - 1 601
    
Resultat från finansiella poster   
Fastighetsförvaltning		 	 15	848	 15	993
Kapitalförvaltning		 	 	 115	110	 64	321
Resultat från kapitalförvaltningen   130 958 80 314
    
Skatt   - 35 408 - 22 949

Årets överskott i koncernen  106 790 55 764

*) Noter; se moderorganisationen

Resultaträkning:	Koncernen
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Tillgångar i kkr Not*) 2007-12-31 2006-12-31

Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader	och	mark		 	 206	324	 205	139
Inventarier	 8	 	 3	937	 4	595
  210 261 209 734
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra	långfristiga	värdepappersinnehav	 	 1	468	329	 1	391	176
Andra	långfristiga	fordringar		 	 	 8	520	 8	542 
   1 476 849 1 399 718
	 	 	 	
Summa anläggningstillgångar  1 687 110 1 609 452

Omsättningstillgångar	 	 	

Varulager mm	 	 	 	
Varulager	 	 	 375	 172 
   375 172
	 	 	
Kortfristiga fordringar    
Fordringar	medlemsavgifter	 	 7	790	 14	828
Kundfordringar	 	 879	 1	771
Fordringar	SKTFs	A-kassa	 	 4	134	 5	751
Övriga	fordringar		 	 2	314	 936
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 	 	 6	153	 7	115
  21 270 30 401	

Kortfristiga placeringar   32 354 4 979	

Kassa och bank  38 416 34 357	

Summa omsättningstillgångar  92 415 69 909

Summa tillgångar  1 779 525 1 679 361

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen

Balansräkning:	Koncernen
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Eget kapital och skulder i kkr Not*) 2007-12-31 2006-12-31

Eget kapital	 15	 	
Bundet	eget	kapital	i	koncernen	 	 35	 15
Fritt	eget	kapital	i	koncernen	 	 1	280	292	 1	173	502	
	 	
Summa eget kapital  1 280 327 1 173 537

Skulder	
Långfristiga skulder    
Försäkringsfond	 	 1	687	 869
Övriga	skulder,	SKTFs	Pensionsstiftelse	 	 	 391	134	 404	203
  392 821 405 072
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder	 	 14	322	 10	187
Skuld	SKTFs	Pensionsstiftelse	 	 12	000	 25	000
Skatteskulder	 	 43	217	 39	173
Övriga	skulder		 	 20	219	 8	113
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 	 	 16	619	 18	279
  106 377 100 752
	
Summa skulder  499 198 505 824

Summa eget kapital och skulder  1 779 525 1 679 361

*) Noter i övrigt; se moderorganisationen 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter    
Se	moderorganisationen	 	 -	 -
	
Ansvarsförbindelser 
Se	moderorganisationen	 	 -	 -

Balansräkning:	Koncernen
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Belopp i kkr Not 2007 2006
	
Verksamheten 
Över-/underskott	från	den	löpande	verksamheten	 	 11	240	 -	1	601
Resultat	från	kapitalförvaltningen	 	 130	958	 80	314
Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet		 	 	 -	532	 7	167
	 	 141	666	 85	880
Betald	skatt	 	 	 -	35	408	 -	22	949
Kassaflöde från verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital  106 258 62 931
	
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital   
Ökning(-)	/	Minskning	(+)	av	kortfristiga	fordringar	 	 8	928	 -	2	952
Ökning(-)	/	Minskning	(+)	av	kortfristiga	placeringar	 	 -	27	375	 11	213
Ökning(+)	/	Minskning	(-)	av	kortfristiga	skulder	 	 	 5	626	 36	627
Kassaflöde från verksamheten  - 12 821 44 888	

Investeringsverksamheten 
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 -	3	225	 -	7	227
Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 111		 217
Förvärv	(-)/avyttring	(+)	av	finansiella	tillgångar	 	 	 -	74	012	 -	117	691
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 77 126 - 124 701 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna	lån	 	 -	 4	245
Amortering	av	låneskulder	 	 	 -	12	252	 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 12 252 4 245	

Årets kassaflöde  4 059 - 12 637
Likvida medel vid årets början  34 357 46 994
	

Likvida medel vid årets slut  38 416 34 357

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2007 2006	
	

Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen	utdelning	 	 27	501	 26	001
Erhållen	ränta	 	 14	804	 24	674
Erlagd	ränta	 	 -	15	716	 -	67	436	

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av-	och	nedskrivning	av	tillgångar	 	 -	532	 7	167
Förändring	avsättning	inom	eget	kapital	 	 	 -	 -
  - 532 7 167
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel   
Kassa	och	bank	 	 38	416	 34	357
Kortfristiga	placeringar,	jämställda	med	likvida	medel	 	 	 -		 -
  38 416 34 357

Kassaflödesanalys:	Koncernen
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Belopp i kkr Not 2007 2006	

Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter	 1	 292	703	 290	130
Mottagnings-	och	inkasseringsavgift	 	 -	2	198	 -	1	868
  290 505 288 262
Övriga	intäkter	och	externa	bidrag	 	 	 1	150	 2	319
Summa verksamhetens intäkter  291 655 290 581
	
Verksamhetens kostnader 2 
Externa	kostnader	 	 105	449	 111	087
Personalkostnader	 	 130	455	 140	842
Avsättningar	inom	verksamheten/annan	verksamhet	 	 42	540	 34	412
Avskrivningar	m	m	 	 	 2	467	 4	691
Summa verksamhetens kostnader  280 911 291 032
	
Över-/underskott från den löpande verksamheten  10 744 - 451
	 	 	
Resultat från finansiella poster 
Fastighetsförvaltning		 3	 15	848	 15	993
Kapitalförvaltning		 4	 	 115	007	 64	240
Resultat från kapitalförvaltningen  130 855 80 233
	
Bokslutsdispositioner 
Förändring	av	periodiseringsfond	 5	 	 -	22	644	 4	052 
   - 22 644 4 052	

Skatt  6 -28 899 - 24 377

Årets överskott  90 056 59 457

Resultaträkning:	Moderorganisationen
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Tillgångar i kkr Not 2007-12-31 2006-12-31
	
Anläggningstillgångar		 	 	
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader	och	mark		 7	 206	324	 205	139
Inventarier	 8	 	 3	873	 4	495
  210 197 209 634
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar	i	koncernföretag	 9	 100	 100
Andra	långfristiga	värdepappersinnehav	 10	 1	468	329	 1	391	176
Andra	långfristiga	fordringar		 11	 	 8	520	 8	542
  1 476 949 1 399 818	

Summa anläggningstillgångar  1 687 146 1 609 452

Omsättningstillgångar	
Varulager mm 
Varulager	 	 	 375	 172
  375 172
	
Kortfristiga fordringar 
Fordringar	medlemsavgifter	 	 7	790	 14	828
Kundfordringar	 	 580	 1	592
Fordringar	SKTFs	A-kassa	 	 4	134	 5	751
Övriga	fordringar		 12	 2	266	 934
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 13	 	 6	090	 7	016 
   20 860 30 121	

Kortfristiga placeringar  14 32 354 4 979
	
Kassa och bank  38 129 33 586
	
Summa omsättningstillgångar  91 718 68 858

Summa tillgångar  1 778 864 1 678 310

	Balansräkning:	Moderorganisationen
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Eget kapital och skulder i kkr Not 2007-12-31 2006-12-31
		
Eget kapital	 15	 	
Konfliktfonden	 	 	 830	101	 830	101
	 	 830	101	 830	101
	
Balanserat	överskott	 	 211	082	 211	082
Föregående	års	överskott	 	 59	457	 -
Årets	överskott	 	 	 90	056	 59	457	
	 	 	 360	595	 270	539
	
Summa eget kapital  1 190 696 1 100 640
	
Obeskattade reserver	 16	 	
Periodiseringsfonder	 	 120	682	 98	039
	
Summa obeskattade reserver  120 682 98 039

Skulder	
Långfristiga skulder 
Försäkringsfond	 	 1	687	 869
Övriga	skulder,	SKTFs	Pensionsstiftelse	 17	 	 391	134	 404	203
	 	 392 821 405 072
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder	 	 12	800	 8	902
Skulder	till	koncernföretag	 18	 4	079	 3	969
Skuld	SKTFs	Pensionsstiftelse	 19	 12	000	 25	000
Skatteskulder	 	 10	032	 11	212
Övriga	skulder		 20	 20	035	 7	935
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter		 21	 	 15	719	 17	541
  74 665 74 559
	
Summa skulder  467 486 479 631

Summa eget kapital och skulder  1 778 864 1 678 310

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i kkr Not 2007-12-31 2006-12-31

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	638	 3	410
TCOs	borgensring	(500	kr/medlem)	 	 66	856	 67	960
Garantiavtal	NTR	(100	kr/medlem)	 	 13	371	 13	592
Borgensåtagande	för	dotterbolag	 	 	 694	 -
Summa ansvarsförbindelser  83 559 84 962

Balansräkning:	Moderorganisationen
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Belopp i kkr Not 2007 2006	

Verksamheten 
Över-/underskott	från	den	löpande	verksamheten	 	 10	744	 -	451
Resultat	från	kapitalförvaltningen	 	 130	855	 80	233
Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet		 	 	 -	580	 7	112
	 	 141	019	 86	894
Betald	skatt	 	 	 -	28	899	 -	24	377
Kassaflöde från verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  112 120 62 517

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning(-)	/	Minskning	(+)	av	kortfristiga	fordringar	 	 9	058	 -	3	070
Ökning(-)	/	Minskning	(+)	av	kortfristiga	placeringar	 	 -	23	375	 11	213
Ökning(+)	/	Minskning	(-)	av	kortfristiga	skulder	 	 	 106	 36	518
Kassaflöde från verksamheten  - 18 211 44 661
	
Investeringsverksamheten 
Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 -	3	213	 -	7	148
Försäljning	av	materiella	anläggningstillgångar	 	 111	 217	
Förvärv	(-)/avyttring	(+)	av	finansiella	tillgångar	 	 	 -	74	012	 -	117	691
Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 77 114 - 124 622
	
Finansieringsverksamheten 
Upptagna	lån	 	 -	 4	245
Amortering	av	låneskulder	 	 	 -	12	252	 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 12 252 4 245

Årets kassaflöde  4 543 - 13 199
Likvida medel vid årets början  33 586 46 785
	

Likvida medel vid årets slut  38 129 33 586

	
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys i kkr Not 2007 2006

	
Betalda räntor och erhållen utdelning 
Erhållen	utdelning	 	 27	501	 26	001
Erhållen	ränta	 	 14	804	 24	668
Erlagd	ränta	 	 -	15	819	 -	67	511
	
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
Av-	och	nedskrivning	av	tillgångar	 	 -	580	 7	112
Förändring	avsättning	inom	eget	kapital	 	 	 -	 -
  - 580 7 112
Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel 
Kassa	och	bank	 	 38	129	 33	586
Kortfristiga	placeringar,	jämställda	med	likvida	medel	 	 	 -	 -
  38 129 33 586

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, 274 avdelningar 
och 273 klubbar, är en del i förbundets juridiska person el-
ler egna juridiska personer är ej utredd. I förbundets redo-
visning av räkenskaperna för räkenskapsår 2007 (och jäm-
förelseåret 2006) har således inte den lokala organisatio-
nens resultat och ställning medtagits. Avdelningarna och 
klubbarna har under året haft medlemsintäkter om ca 44 
(47) Mkr vilka använts till facklig verksamhet. Den lokala 
organisationen beräknas, vid årsskiftet, ha ett eget kapital 
(nettotillgångar) om mer än ett års medlemsintäkter, ca 
54 (51) Mkr. 

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

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till be-
lopp varmed de beräknas inflyta.

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

Följande avskrivningstider har tillämpats:

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

Finansiella tillgångar och likvida placeringar
Finansiella tillgångar och likvida placeringar värderas till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Börs-
noterade aktier och andelar värderas genom portföljvärde-
ring för varje enskild depå (förvaltare) samt varje enskild 
diskretionär förvaltare.

Belopp anges i kkr om inte annat anges. Belopp inom paren-
tes avser föregående år (2006). Samtliga uppgifter avser mo-
derorganisationen om inte annat anges.

Noter	med	redovisningsprinciper	och	bokslutskommentarer

Anställda och personalkostnader  2007 2006

Medelantal anställda koncernen 
Resurscentret	 	 103	st	 99	st
Varav män  44% 40 %
Regionala	center	och	SKTF	Direkt	 	 111	st	 119	st
Varav	män	 	 	 30	%	 29	%
Summa	 	 214	st	 218	st
Varav män  36 % 34 %
	
Medelantal anställda moderorganisationen 
Resurscentret	 	 89	st	 86	st
Varav män  40% 38%
Regionala	center	och	SKTF	Direkt	 	 111	st	 119	st
Varav män	 	 	 30 % 29 %
Summa	 	 200	st	 205	st
Varav män  35 % 33 %

SKTFs styrelse 
Styrelse	och	förbundsordförande	 	 14	st	 14	st
Varav män  43 % 43 %
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Anställda och personalkostnader  2007 2006

Personalens sjukfrånvaro koncernen	 	 	
Sjukfrånvaro	i	förhållande	till	ordinarie	arbetstid:	 	 	
   Totalt	 	 3,5	%	 3,6	%

varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)  42,4 % 55,0 %
		

Kvinnor	 	 3,9	%	 4,2	%
Män		 	 2,7	%	 2,4	%

		
Åldersgruppen	29	år	och	yngre	 	 1,1	%	 1,0	%
Åldersgruppen	30	–	49	år	 	 3,6	%	 2,4	%
Åldersgruppen	50	år	och	äldre	 	 4,1	%	 6,0	%

	 	 	
Personalens sjukfrånvaro moderorganisationen  
Sjukfrånvaro	i	förhållande	till	ordinarie	arbetstid:	 	

Totalt	 	 3,6	%	 3,8	%
   varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar)	 	 38,6 % 55,9 %

Kvinnor	 	 4,0	%	 4,3	%
Män		 	 2,7	%	 2,6	%

		
Åldersgruppen	29	år	och	yngre	 	 1,3	%	 1,0	%
Åldersgruppen	30	–	49	år	 	 3,7	%	 2,5	%
Åldersgruppen	50	år	och	äldre	 	 4,3	%	 6,2	%

	
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader koncernen   
Styrelse,	förbundsordförande	och	VD	i	dotterbolag	 	 2	966	 2	801
Övriga	anställda	 	 	 93	218	 90	432
Summa	 	 96	184	 93	233
Sociala	kostnader	 	 40	456	 55	911
(varav pensionskostnader)  (5 572) (22 182)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader moderorganisationen 
Styrelse	och	förbundsordförande	 	 2	129	 2	136
Övriga	anställda	 	 	 88	100	 85	551
Summa	 	 90	229	 87	687
Sociala	kostnader	 	 37	475	 53	279
(varav pensionskostnader)  (4 694) (21 480)
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Arvode och andra ersättningar till revisorer
Koncernen
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till  
revisorer har utgått med kkr 356 (345), varav  kkr 54 (56) till 
förtroendevalda revisorer och kkr 302 (289) till auktorise-
rad revisor.
Moderorganisationen
Arvode och andra ersättningar (inkl sociala avgifter) till 
förbundets revisorer har utgått med kkr 331 (320), varav 
kkr 54 (56) till förtroendevalda revisorer och kkr 277 (264) 
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  
avgångsvederlag till VD i dotterbolaget finns inte.
 



Not 1   Medlemsavgifter   

Inkasserade och transfererade medlemsavgifter  2007 2006

Förbundsavgift	1	 	 264	845	 267	693
Förbundsavgift	2	och	3	 	 9	879	 10	358
Medlemsavgift	22	kr	inkomstförsäkring	 	 17	979	 12	079
Lokala	medlemsavgifter	SKTFs	avdelningar	och	klubbar	 	 	 44	275	 46	527
  336 978 336 657

Transfererat	till	lokala	organisationen	 	 	 -	44	275	 -	46	527

  292 703 290 130

Not 2   Verksamhetens kostnader   

  2007 2006

Externa kostnader	 	 	
   
Parlamentarism mm	 	 	
Parlamentarisk	verksamhet	 	 5	225	 7	971
Kansliledning	 	 	 528	 704
  5 753 8 675

Förbundsgemensamma verks.områden	 	 	
Opinionsbildning	 	 1	005	 -
Organisering	/	rekrytering	 	 7	313	 8	052
Yrke	och	bransch	 	 3	261	 4	361
Stöd	till	avdelningar	och	klubbar	 	 13	973	 13	566
Medlemmens	rätt	 	 3	122	 4	362
Löner	och	anställningsvillkor	 	 2	280	 2	024
Arbetsmiljö	 	 1	206	 2	204
Välfärd	 	 809	 1	442
Mångfald	och	jämställdhet	 	 1	168	 796
Trygghet	i	arbetslivet	 	 	 516	 592
  34 653 37 399
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Medlemsavgiften för inkomstförsäkring vid arbetslöshet 
uppgick till 22 kr (2008; 17 kr). Försäkringen avser att 
kompensera medlemmar med inkomst över a-kassetaket 
genom en försäkringsersättning motsvarande skillnaden 
mellan 80% av inkomsten efter skatt och den erhållna  
a-kasseersättningen vid arbetslöshet. Medlemsavgiften 
betalas endast av de medlemmar som har en inkomst 
över a-kassetaket (under 2007; 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 172,69 (169,32). Avgiften var 1% av månadslönen, 
dock högst 191 kr (189). 

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

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



  2007 2006

Övrig förbundsgemensam verksamhet
Internationellt	 	 1	466	 1	258
Övergripande	verksamhet	resurscentret	mm	 	 2	172	 2	016
Funktionärsmedverkan	 	 5	272	 5	299
SKTF-tidningen	m	fl	 	 	 25	038	 22	150
  33 948 30 723

Verksamhet finansierad av särskilda medel
-	Rekryteringsenheten,	info	nya	a-kasseregler	mm	 	 2	277	 3	358
Reserverade medel till nästa år
-	Framflyttade	aktiviteter	 	 	 -	629	 -	286
  70 249 71 194

Skadestånd mm  - 250 201

Resurskostnader expedition och data 
Expeditionskostnader	 	 22	157	 23	689
Medlemssystem	och	övrigt	IT-stöd	 	 7	422	 7	902
Verksamhet finansierad av särskilda medel 
-	Webb	mm	 	 	 65	 -	123
Reserverade medel till nästa år 
-	Framflyttade	aktiviteter	 	 	 -	135	 -
  29 509 31 468

Summa externa kostnader  105 449 111 087
	
Personalkostnader	 	 	 	
Personalkostnader	 	 142	665	 136	894
Personalutveckling	 	 4	684	 3	948
Reserverade medel till nästa år 
-	Avsättning	pensionsfond	inom	eget	kapital	 	 	 -	16	894	 -
Summa personalkostnader  130 455 140 842

Avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet
Försäkringsfond	 	 817	 549
Studiefond	 	 150	 150
Premier	inkomstförsäkring	 	 17	162	 11	530
Studiecirkelstöd	 	 2	548	 2	549
Pensionärsverksamhet	 	 1	699	 1	899
Avgifter	andra	org.	som	TCO,	OFR,	ISKA	m	fl	 	 17	490	 17	774
Andel	av	TCO	förb	gem	akt.	FacketFörändras.nu	 	 2	674	 -
Upplöst	insamling	 	 	 -	 -	39
Summa avsättningar inom verksamheten / annan verksamhet 42 540 34 412

Avskrivningar mm	 	 	
Avskrivningar	 	 	 2	056	 2	482
Nettovinst	sålda	och	utrangerade	inventarier	 	 	 -	15	 -	162
Avskrivning	debiterad	dotterbolag	 	 	 -	57	 -	57
Verksamhet finansierad av särskilda medel
-	Avskrivningar	avs	nya	IT-plattformen	mfl	projekt	 	 	 483	 2	428
Summa avskrivningar mm  2 467 4 691

Summa verksamhetens kostnader  280 911 291 032
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Not 3   Fastighetsförvaltning   

  2007 2006

Hyresintäkter	 	 39	294	 39	456
Driftskostnader	 	 	 -	23	446	 -	23	463
  15 848 15 993

Not 4   Kapitalförvaltning   

  2007 2006

Finansiella intäkter   
Ränteintäkter	 	 14	804	 24	668
Utdelningar	 	 	 27	501	 26	001
  42 305 50 669
Finansiella kostnader   
Förvaltningskostnader	 	 -	1	648	 -	1	745	
Ränta	SKTFs	Pensionsstiftelse	 	 -	14	314	 -	67	109
Övriga	räntekostnader	 	 	 -	1	505	 -	402
  - 17 467 - 69 256
Reavinster/reaförluster   
Kapitalvinster	värdepapper	 	 101	365	 94	721
Kapitalförluster	värdepapper	 	 	 -	14	315	 -	9	635
  87 050 85 086
Nedskrivning värdepapper mm   
Återföring	föregående	års	nedskrivn.	värdepapper	 	 12	274	 10	015
Årets	nedskrivning	värdepapper	 	 	 -	9	155	 -	12	274
  3 119 - 2 259

  115 007 64 240

Not 5   Förändring av periodiseringsfond   

  2007 2006

Periodiseringsfond,	årets	avsättning	 	 	-	34	404	 -	28	622
Periodiseringsfond,	årets	återföring	 	 	 11	760	 32	674
   - 22 644 4 052

Not 6   Skatt   

  2007 2006

Inkomstskatt	 	 28	899	 24	043
Förmögenhetsskatt	 	 -	 2	451
Korrigering	avsättning	skatt	tidigare	år,	ink.skatt	 	 	 -	 -	2	117
  28 899 24 377

55Årsredovisning

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   

  2007-12-31 2006-12-31

Ackumulerat anskaffningsvärde   
Vid	årets	början	 	 236	843	 232	351
Aktiverade	ombyggnadskostnader		 	 -	 4	492
Pågående	byggnation	 	 	 1	184	 -
  238 027 236 843
Ackumulerade avskrivningar   
Vid	årets	början	 	 	 31	703	 31	703
  31 703 31 703

  205 140 200 648

Fastighet Beteckning Bokfört restvärde Anskaffn. värde Taxeringsvärde Marknadsvärde

Sandhamnsplan	1	 New	York	7	 8	156	 12	062	 55	660	 61	000
Wittstocksgatan	17	 Tamburmajoren	11	 1	242	 1	306	 34	683	 49	000
Jungfrugatan	10	 Sjöhästen	5	 2	100	 2	204	 28	548	 48	000
Tegeluddsvägen	32		 New	York	6	 9	270	 13	776	 56	004	 68	000
Öregrundsgatan	4	 Oporto	2	 9	639	 14	481	 56	892	 65	000
Gyllenstiernsgatan	10	 Infanteristen	1	 2	810	 3	681	 48	996	 72	000
Grev	Turegatan	10	 Skvalberget	16	 5	072	 7	514	 43	600	 83	000
Malmskillnadsgatan	54	 Polacken	30	 136	842	 143	807	 117	000	 295	000
Inedalsgatan	4	 Vårdtornet	9	 23	187	 23	187	 58	455	 83	000
Djurgårdsslätten	86	 Spetsbergen	14	 825	 2	163	 17	957	 24	000
Tärnaby,	4	fritidshus	 Laxnäs	1:101	 100	 700	 580	 773
Gesunda,	6	fritidshus	 Häradsarvet	212:16	 2	000	 4	536	 1	265	 1	686
Öland,	6	fritidshus	 Hörninge	9:85	 5	 3	534	 2	883	 3	844
Klövsjö,	3	fritidshus	 Klövsjö	6:328	-	6:330	 						5	076	 5	076	 1	434	 1	912
  206 324 238 027 523 957 856 215

Not 8   Inventarier  2007-12-31  2006-12-31 

  Koncern Moderorg Koncern Moderorg

Ackumulerat anskaffningsvärde    
Vid	årets	början	 	 45	235	 45	004	 43	714	 43	563
Nyanskaffningar	 	 2	040	 2	028	 2	736	 2	656
Avyttringar	och	utrangeringar	 	 -	659	 -	659	 -	1	215	 -	1	215
  46 616 46 373 45 235 45 004
Ackumulerade avskrivningar enligt plan    
Vid	årets	början	 	 40	640	 40	509	 36	730	 36	654
Årets	avskrivning	 	 2	587	 2	539	 4	908	 4	853
Avyttringar	och	utrangeringar	 	 -	548	 -548	 -	998	 -	998
  42 679 42 500 40 640 40 509

Planenligt restvärde vid årets slut  3 937 3 873 4 595 4 495
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Uppgivet bedömt marknadsvärde har erhållits från extern 
värderingsfirma vintern 2006/2007. Motsvarande värde för 
fritidshusen är beräknat utifrån ett antagande att taxerings-
värdet är ca 75% av marknadsvärdet.  

Uppskjuten skatt om 28%, vid en försäljning av samtliga 
fastigheter, kan beräknas till ca 182 000 kkr. Taxerat värde 
på marken uppgår till 256 234 kkr. Fastigheterna är fullvär-
deförsäkrade.



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	 	 0	 3	396	 -
	 0 3 396 -
Fondandelar	 	 	
Aktiefonder	 	 	
Aktieansvar	Sverige	 	 77	826	 -	 105	401
Catella	Reavinstfond	 	 35	922	 -	 53	736
Folksam	Sverige	 	 95	143	 -	 187	853
Robur	European	Equity	 	 13	112	 -	 43	105
Robur	Östeuropa	 	 16	179	 -	 36	485
Carlson	European	Small	Cap	 	 24	665	 -	 24	665
	 262 847 - 451 245
Blandfonder mm	 	 	
Nordea	Tjänstemannarörelsens	Förvaltningsfond	 105	992	 -	 139	421
Robur	Spax	Europa	 	 5	583	 -	 8	275
Aktie	Ansvar	Graal	 	 101	074	 -	 102	672
	 212 649 - 250 368

Räntefonder	 	 	
Aktieansvar	Avkastningsfond	 	 27	037	 -	 28	105
Folksam	Penningmarknadsfond	 	 99	118	 -	 103	000
Robur	Obligationsfond	Mega	 	 189	382	 -	 189	771
Robur	Penningmarknadsfond	Mega	 	 65	421	 -	 65	968
Robur	Talenten	 	 71	525	 -	 71	525
Robur	Svenska	Obligationsfonden	 	 20	053	 -	 47	307
Nordea	Inst.	Penningmarknadsfond	 	 105	449	 -	 108	876
	 577 985 - 614 552
Diskretionär förvaltning		 	 	
Carlsson	Investment	Management	Småbolag	 	 8	657	 -	 10	692
	 8 657 - 10 692

	 1 062 138 - 1 326 857 
Aktier i noterade bolag	 	 	
ABB	 3	501	 -	 8	880
AstraZeneca	 8	674	 -	 7	978
Atlas	Copco	A	 2	084	 -	 7	060
Boliden	 2	994	 -	 3	656
Cardo	 3	023	 -	 3	015
Ericsson	BF	 8	152	 -	 10	316
Handelsbanken	 4	973	 -	 7	762
H&M	B	 4	470	 -	 10	329
Investor	BF	 4	055	 -	 8	159
JM	 1	280	 -	 2	650
Kinnevik	 3	894	 -	 9	996
NCC	 4	761	 -	 5	004
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	 Bokfört värde Nominellt värde Fondnot. värde

Nordea	 8	181	 -	 18	576
Sandvik	 4	031	 -	 9	262
Securitas	 4	221	 -	 4	500
Skanska	BF	 1	821	 -	 3	660
SKF	 3	674	 -	 5	913
SSAB	 2	746	 -	 5	664
Tele2	B	 3	113	 -	 5	051
Telia	Sonera	 5	451	 -	 6	534
Volvo	B	 	 3	993	 	 7	378
	 89 092 - 151 343
Aktier i diskretionär förvaltning genom	 	 	
Swedbank	 84	893	 -	 114	640
Carlsson	Investment	Management	 	 94	633	 -	 119	425
	 179 526 - 234 065
	 	
	 268 618 - 385 408

Obligationer	 	 	 	
AP	Fastigheter	 2006	–	2008-11	 stib+	0,08%	 	 	 10	003	 10	000	 10	003
Nordea	Hyp	5518	 2003	–	2008-09	 4,50%	 	 	 9	976	 10	000	 9	976
Nordea	Spread	2	 2005	–	2015-05	 4,85%	 	 	 7	700	 10	000	 7	700
OMX	 2005	–	2008-03	 stib+	0,12%	 	 	 12	998	 13	000	 12	998
Stora	Enso	 2005	–	2011-03	 3,87%	 	 	 4	880	 5	000	 4	880
Specialfast	128	 2004	–	2011-03	 4,25%	 	 	 9	841	 10	000	 9	841
Telia	Sonera	 2006	–	2010-06	 3,90%	 	 	 23	376	 24	000	 23	376
Volvo	Finans	 2006	–	2009-02	 3,37%	 	 	 20	675	 21	000	 20	675
SCBC		 2007	–	2008-12	 5,50%	 	 	 33	251	 33	000	 33	251
Eurostop		 2007	–	2010-04	 		 	 	 4	873	 5	000	 4	873
	 	 	 137 573 141 000 137 573

Summa långfristiga värdepappersinnehav  1 468 329 - 1 849 938

Not 11   Andra långfristiga fordringar   

  2007-12-31 2006-12-31

Reversfordringar	 	 	
Brf	Norra	Kungstornet	 	 8	520	 8	520
Konvertibelt	förlagslån	Active	Bio	Tec	 	 	 -	 22
	 	 8 520 8 542

Not 12   Övriga fordringar   

  2007-12-31 2006-12-31

Betalda	ej	erhållna	värdepapper	 	 46	 476
Personalens	hemdatorer	 	 513	 -
Utlägg	för	vidarefakturering	 	 1	476	 119
Mervärdesskatt	november	och	december	 	 13	 -
Övriga	fordringar	 	 	 218	 339
	 	 2 266 934
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Uppskjuten skatt om 28%, vid en försäljning av samtliga långfristiga 
värdepappersinnehav, kan beräknas till ca 107 000 kkr (137 000).



Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

  2007-12-31 2006-12-31

Förutbetalda	kostnader	 	 	 3	685	 4	171
Upplupen	intäktsränta	 	 	 1	941	 2	217
Övriga	upplupna	intäkter	 	 	 464	 628
	 	 6 090 7 016

Not 14   Kortfristiga placeringar   

  2007-12-31 2006-12-31

Diskretionär förvaltning	 	 	 	
Swedbank	 	 3	133	 1	173
Carlsson	Investment	Management	 	 	 10	393	 2	317
  13 526 3 490
Depåkonton	 	 	
Nordea	 	 	 18	828	 1	489
  18 828 1 489
	
	 	 32 354 4 979

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	 830	101	 74	277	 213	360	 -	 55	764	 1 173 502
Disp.	överskott	föregående	år		 	 -	 -	 -	3	690	 18	546	 -	 -	14	856	 -
F.års	överskott,	ännu	ej	disp.	 	 -	 -	 -	 -	 40	908	 -	40	908	 -
Årets	överskott	koncernen	 	 -	 -	 -	 -	 -	 106	790	 106 790
	 	 35 830 101 70 587 231 906 40 908 106 790 1 280 292

Moderorganisationen Konflikt- Balanserat Föregående års Årets 
 fond överskott överskott överskott

Utg.	balans	enl	balansräkning	f.år		 830	101	 211	082	 -	 59	457
F.års	överskott,	ännu	ej	disp.	 	 	 	 59	457	 -	59	457
Årets	överskott	 	 	 	 	 90	056
	 830 101 211 082 59 457 90 056

120 682 kkr (98 039) avsatts (se not 16) vilket motsvarar 
en ökning av konfliktfonden med 86 891 kkr (70 588) efter 
skatt vid upplösning. Konfliktfondens totala bokförings-
mässiga värde kan därmed, inklusive den föreslagna av-
sättningen från föregående år om 40 908, beräknas till  
ca 957 900 kkr (900 689). 

I moderorganisationens balanserade överskott om 
211 082 kkr ingår avsättningar och reserveringar för fram-
tida projekt och kostnader med 125 735 kkr, se specifika-
tion nedan. Kostnaden för dessa reserveringar och avsätt-
ningar redovisas först det år medlen används (förbrukas) 
för ett projekt eller dylikt. 

Förbundsmöte hålls endast vartannat år varför beslut om 
disposition om f.års (2006) överskott kommer att tas 
först på Förbundsmötet hösten 2008. Styrelsens förslag 
till vinstdisposition av 2006 års överskott (59 457) är en 
avsättning till konfliktfonden med 40 908 varefter reste-
rande del, 18 549, balanseras i ny räkning. Revisorerna har 
tillstyrkt förslaget. Konfliktfonden kommer om beslut tas 
enligt föreslaget därefter att uppgå till 871 009. Det balan-
serade överskottet blir 229 631.

I moderorganisationen avsatta medel till periodiserings-
fonder skall, efter avdrag för skatt (i dag 28%) tillföras 
konfliktfonden vid upplösning. T o m 2007 (tax. 2008) har 
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Reserverat av balanserat överskott för framtida projekt och kostnader 2007-12-31 2006-12-31

Styrelsens	dispositionsfond		 	 35	624	 34	199
Omställningsfond	 	 30	010	 30	010
Överskotts-/budgetfond	 	 16	394	 -
Pensionsfond	 	 16	895	 -
Övriga	reserveringar	 	 	 26	812	 25	549
	 	 125 735 89 758

Not 16   Obeskattade reserver   

  2007-12-31 2006-12-31

Periodiseringsfonder	 	 	
-	Avsatt	vid	taxering	2002	 	 	 -	 11	760
-	Avsatt	vid	taxering	2003	 	 	 13	939	 13	939
-	Avsatt	vid	taxering	2004	 	 	 14	316	 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	 -	
	 	 	 120 682 98 039

Not 17   Övriga skulder, långfristiga   

  2007-12-31 2006-12-31

SKTFs	Pensionsstiftelse	 	 391 134 404 203

Ställda säkerheter för övriga skulder  Marknadsvärde Uttagna pantbrev

Fastighetsinteckningar	 	 	
Polacken	30		 	 	 295	000	 176	250
Sjöhästen	5		 	 	 48	000	 25	125
New	York	7	 	 	 61	000	 39	750
New	York	6	 	 	 68	000	 44	250
Oporto	2	 	 	 65	000	 45	000
Vårdtornet	9	 	 	 83	000	 49	500
Tamburmajoren	11	 	 	 49	000	 830
Infanteristen	1	 	 	 72	000	 3	690
Skvalberget	16	 	 	 83	000	 4	900
Spetsbergen	14	 	 	 24	000	 15	000
	 	 	 848 000 404 295
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Medel avsatta till periodiseringsfonden skall, efter avdrag 
för skatt (i dag 28%), tillföras konfliktfonden vid upplös-
ning, se not 15.

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

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

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



Not 18   Skulder till koncernföretag   

Not 19   Skuld SKTFs Pensionsstiftelse   

Not 20   Övriga skulder, kortfristiga   

  2007-12-31 2006-12-31
	 	 	
Köpta	ej	likviderade	värdepapper	 	 	 7	762	 404
Personalens	preliminärskatt	 	 	 2	693	 2	942
Avräkning	fastighetsförvaltningsbolag	 	 	 1	043	 2	949
Mervärdesskatt	november	och	december	 	 	 -	 148
Skuld	övriga	Tria-förbund	 	 	 58	 844
Förskott	från	bank	ej	erhållna	medlemsavgifter	 	 	 8	000	 -
Övriga	poster		 	 	 479	 648
	 	 20 035 7 935

Not 20   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

  2007-12-31 2006-12-31
	 	 	 	
Upplupna	kostnader,	sena	leverantörsfakturor	 	 1	248	 2	308
LO/TCO	Rättskydd	 	 991	 1	278
Förutbetalda	intäkter	och	bidrag	 	 616	 777
Semesterlöneskuld	 	 5	958	 6	413
Sociala	avgifter	 	 4	521	 4	712
Skuld	avgångsvederlag	och	avgångslöner	 	 	 2	385	 2	053
	 	 15 719 17 541

61Årsredovisning

Dotterbolaget, SKTF Media AB har avräkningskonto med 
ränta hos förbundet (moderorganisationen). Likvidmäs-
sigt hanteras samtliga betalningar till och från dotterbola-
get genom konton knutna till förbundets bank- och postgi-
rokonton med automatisk tömning och hämtning av likvi-
da medel dagligen. 

Kortfristig skuld om 12 000 kkr som reglerats i januari 
2008.



Stockholm den 14 mars 2008

Eva	Nordmark	 Förbundsordförande

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

Vår revisionsberättelse beträffande denna
årsredovisning har avgivits den 4 april 2008

Ann	Carlsson		 Av förbundsmötet vald revisor

Sten	Öberg	 Av förbundsmötet vald revisor

Christer	Nordström	 Auktoriserad revisor, adjungerad
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Till förbundsmötet i Fackförbundet SKTF 

Org.nr 802001-8019

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt förbundsstyrelsens förvaltning i 
SKTF för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för rä-
kenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsre-
dovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att utta-
la oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.

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

Revisionsberättelse

att resultaträkningen och balansräkningen fastställes,

att överskottet 90 055 831,50 kronor i enlighet med för-
bundsstyrelsens förslag; 60 312 000.00 kronor av-
sätts till konfliktfonden enligt den modell förbunds-
mötet år 2004 fastställde och 29 743 831,50 kronor 
balanseras i ny räkning

att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för 2007 års förvaltning.

Stockholm den 4 april 2008

Ann	Carlsson	 Av förbundsmötet vald revisor

Sten	Öberg	 Av förbundsmötet vald revisor

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

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

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

Vi tillstyrker



Så användes din medlemsavgift och övriga verksamhetsintäkter under 2007.

Medlemsavgiften

64 Medlemsavgiften

Kommunikation,	facklig	
utveckling,	Tria	och	rekrytering	9%

Löner,	villkor,	yrke	och	
bransch	8%

Expedition,	avskrivningar,	
medlems-	och	IT-system	10%

Ekonomi,	medlemsadmisitration	och	
IT-support	mm	4%

Samarbetsorgan	TCO	mfl	6%

Parlamentarism,	styrelse,	FM	mm	2%

Personalfunkt.	och	personlig	
utveckling	3%

Projekt,	FacketFörändras.nu	mm	2%

Pensionärsverksamhet	1%

Sekretariat,	opinionsbildn,	
internationell	verksamhet	5%

Regional	verksamhet,	sju	
SKTF	Center	31%

Studiecirkelstöd,	medlemsstipendier	1%

Inkomstförsäkring	6%

SKTF	Direkt	4%

SKTF-tidningen	mfl	tidningar	8%



Kommunikation,	facklig	
utveckling,	Tria	och	rekrytering	9%




