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I början av året genomfördes en 
ringkampanj då Folksam, i förbundets 
namn, kontaktade enskilt anslutna 
medlemmar i Fastighets a-kassa för 
att erbjuda medlemskap i förbundet. 
Trots kampanjen tappade vi närmare 
400 medlemmar under det första 
halvåret, till stor del beroende på att 
vårt nya administrativt system in-
ledningsvis hade brister i aviserings-
systemet. Det innebar att vi inte hade 
kontroll på vilka medlemmar som 
betalade eller hur de betalade, vilket 
resulterade i att många bristade ut sig 
som medlemmar.

Med bra arbete från medlem-
mar, förtroendevalda och anställda 
lyckades vi under sista halvåret vända 
tappet och slutade vid årsskiftet på 

minus nio medlemmar jämfört med 
årsskiftet innan.

I november fattade förbundsstyrel-
sen beslut om att under 12 månader 
projektanställa fem organiseringsom-
budsmän. De ska uteslutande arbeta 
med att bygga upp den lokala fackliga 
organisationen på klubbar och av-
delningar, därmed också intensifiera 
arbetet med medlemsvärvning på 
regionerna.

Den 17–20 juni genomfördes LOs 
28:e ordinarie kongress. Kongressens 
tema var jämlikhet och behand-
lade bland annat kongressrapporten 
”Vägen till full sysselsättning och 
solidarisk lönepolitik”. Kongres-
sen gick emot LOs styrelse i två, för 
förbundet, viktiga frågor, att möjlig-
heten till allmän visstid och så kallad 
hyvling ska stoppas. Styrelsens förslag 
var att frågorna skulle lösas förhand-
lingsvägen men kongressen beslutade 
att möjligheten till allmän visstid och 
hyvling ska stoppas via förändringar i 
LAS, vilket var viktigt för förbundet.

På LO-kongressen representerades 
förbundet av sex valda kongressom-
bud;

Emil Isenheim, Lovisa Segerqvist, 
Zia Lodin, Mathilda Hauge, Olga 
Back och Ann Katrin Eneblom, fyra 
LO-representantskapsledamöter, 
Yvonne Nygårds, Jari Visshed, Jarmo 
Kusmin och Peter Aronsson samt 

undertecknad som representant för 
LO-styrelsen.

Under året tillsattes en mindre 
arbetsgrupp med anledning av de dis-
kussioner som förts mellan Fastighets 
och Seko om att se över möjligheterna 
att eventuellt bilda ett nytt gemen-
samt förbund. Gruppens uppdrag var 
att se över ekonomiska synergieffekter 
och avgiftssystem för ett nytt för-
bund, slutrapport i februari 2017.

Då LO-förbunden misslyckades 
med att hitta en samordning för 
avtalsrörelsen 2016 gick förbunden 
inom 6F ihop i en gemensam samord-
ning där dit även Musikerförbundet 
anslöt sig. Hösten 2016 lyckades vi 
komma fram till en LO-samordning 
för avtalsrörelsen 2017 innebärande 
bland annat en riktig låglönesats-
ning. Det är oerhört viktigt både för 
oss som förbund och för LO som 
federation att vi nu kan fullfölja vad 
vi kommit överens om och att vi med 
det även i kommande avtalsrörelser 
kan hålla ihop.

Jag ser med tillförsikt på förbun-
dets framtid och förbundets unga 
förtroendevalda, de är vår framtid.

Magnus Pettersson

Ordförande har ordet
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Medlemsavgifter
Avgiftssystemet bygger på 23 avgifts-
klasser där alla betalar 150 kronor 
plus procentavgift på inkomsten, med 
undantag av avgiftsklass 21, elevmed-
lemskap, som är gratis.

Inkomstintervall  
per månad

Klass Antal  
medl.

Avgift  
för alla

Procent på 
inkomst

Avgift  
per klass

Förbundsavgift  
per månad
(150 kr + avgift  
per klass)

Förbunds-och  
a-kasseavgift

–6 999 1 1 105 150 1,28 % 90 240 355
7 000–8 999 2 401 150 1,28 % 109 259 374
8 500–9 999 3 845 150 1,28 % 128 278 393
10 000–11 499 4 1 178 150 1,28 % 147 297 412
11 500–12 999 5 898 150 1,28 % 166 316 431
13 000–14 499 6 946 150 1,28 % 186 336 451
14 500–15 999 7 1 509 150 1,28 % 205 355 470
16 000–17 499 8 1 387 150 1,28 % 224 374 489
17 500–18 999 9 1 753 150 1,28 % 243 393 508
19 000–20 499 10 2 779 150 1,28 % 262 412 527
20 500–21 999 11 4 073 150 1,28 % 282 432 547
22 000–23 499 12 3 901 150 1,28 % 301 451 566
23 500–24 999 13 2 310 150 1,28 % 320 470 585
25 000–26 499 14 1 616 150 1,28 % 339 489 604
26 500–27 999 15 1 239 150 1,28 % 358 508 623
28 000–29 499 16 658 150 1,28 % 378 528 643
29 500–30 999 17 315 150 1,28 % 397 547 662
31 000–32 499 18 143 150 1,28 % 416 566 681
32 500–33 999 19 72 150 1,28 % 435 585 700
34 000– 20 97 150 1,28 % 455 605 720
Elevmedlem 21 9 0 0,00 % 0 0 0
Tjänste-/avtalspension 22 160 150 0,00 % 0 150 150
Ålderspensionär 23 2 489 150 0,00 % 0 150 150
Totalt 29 883



5

Verksamheten 2016

Demokrati
Förbundsmöte/avtalsråd
Förbundet har under året hållit ett 
förbundsmöte, den 26–27 oktober, 
eftersom 2016 är ett avtalsår så var 
förbundsmötet också avtalsråd.

Vid mötet deltog 78 ombud, 9 för-
bundsstyrelseledamöter, 3 revisorer 
samt 35 anställda ombudsmän och 
fackliga ombud. På förbundsmötet 
valdes Patrik Hellström in som ordi-
narie ledamot i förbundsstyrelsen.

Ombuden behandlade verksam-
hetsberättelse och årsredovisning, 
samt fastställde resultat och balans-
räkningen för verksamhetsåret 2015.

Ombuden behandlade även ett 
yrkande. Yrkandet handlade om att 

förbundet ska satsa mer på ungdoms-
verksamhet.

Avtalsrådet behandlade inkomna 
avtalsyrkanden och fastställde re-
kommendationer till förbundsstyrel-
sen. På avtalsrådet valdes hälften av 
ledamöterna till förbundets förhand-
lingsdelegationer.

Förbundsstyrelsen fattade i början 
av året beslut om att genomföra en 
förstudie med uppdrag att utreda 
möjligheten att bilda ett nytt gemen-
samt förbund tillsammans med Seko. 
Fastighets tidigare förbundsordför-
ande Hans Öhlund utsågs att göra 
förstudien. I augusti fattade förbun-
dens respektive styrelser ett beslut 

om att tillsätta en arbetsgrupp som 
ska se över de ekonomiska förutsätt-
ningarna och titta på möjligheterna 
till ett gemensamt avgiftssystem. 
Båda förbundens styrelser kom-
mer att få en rapport från gruppen i 
februari 2017.

Förbundsstyrelsen har följt upp det 
ekonomiska utfallet efter varje tertial, 
detta har gjorts tillsammans med 
verksamhetsansvariga. Verksamhets-
plan och budget har i stort sätt kun-
nat följas. Revisorerna har löpande 
följt verksamheten och regelbundna 
möten har hållits med förbundsled-
ningen.

Linda Karlsson, Lidköping.
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har haft följande 
sammansättning  under året:

Ordinarie
Magnus Pettersson förbundsordförande
Yvonne Nygårds andre förbundsordförande
Jari Visshed tredje förbundsordförande

Kjell-Ivar Lundgren
Christina Petranyi
Ljiljana Panic
Cecilia Samuelsson
Lovisa Segerqvist
Victoria Morberg del av år
Patrik Hellström del av år

Suppleanter Ersätter
Zia Lodin Christina Petranyi
Annica Falck Ljiljana Panic
Roger Sandlund Lovisa Segerqvist
Fredrik de Rooy Kjell-Ivar Lundgren
Victoria Morberg Patrik Hellström
Sergio Laguna Cecilia Samuelsson

Förbundsstyrelsens möten  under året

Förbundsstyrelsen har genomfört 23 styrelsemöten.

Följande cirkulär har sänts ut under året

1. Almega Fastigheter
2. Fastigo
3. Almega Specialserviceavtalet
4. Idea Fastighetsbranschen
5. KFS
6. Almega Serviceentreprenad
7. Introduktionsanställning avtalsområde Fastigo
8. Pacta
9. AA Ideella och idéburna organisationer
10. KFO Folkets hus och parker
11. BAO
12. AA Idrott
13. Almega Samhall
14. Sociala medier

Revisorer

Ordinarie
Magnus Bengtsson
Anette Lindgren
Ysabel Nilsson Saavedra

Suppleanter
Kozeta Paluka
Mikael Norén

Årets mottagare av förtjänsttecken i guld
Förtjänsttecknet är ett förgyllt märke och kan tilldelas med-

lem som uppfyller följande villkor:

1. Minst 20 års verksamhet som arbetsplatsombud, styrelsele-

damot i avdelning eller företagsklubb, revisor i avdelning/

samorganisation fram till 2010.

2. Minst 10 år som förbundsstyrelseledamot, revisor, ombuds-

man i förbundet i samband med avgång för uppdraget.

3. Minst 25 års tid sammantaget enligt punkt 1 och 2.

4. Avdelningsstyrelse, klubbstyrelse ska ge rekommendation 

till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fattar beslut om 

utdelning av förtjänsttecknet.

2016 har förbundsnålen i guld tilldelats:

Ronny Markusson, Erling Ludén och Roger Arnesson

Auktoriserad revisor
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor

Erling Ludén, en av tre som till delades 
för bundets förtjänsttecken i guld.
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Avtals- och 
medlemsförsäkring 
Regionerna har under året genomfört 
tio olika AFA-projekt gällande infor-
mation om avtalsförsäkringar och 
genom dessa projekt nått över 1 600 
anställda. En stor del av dessa projekt 
har finansierats av AFA via LO. 
Projekten innehöll även så kallade 
”försäkringssamtal”, där det genom-
fördes 2 047 dokumenterade försäk-
ringskvartar under året fördelade på 
224 företag. Förbundet har dessutom 
genomfört extra försäkringsprojekt 
i två regioner och varit involverad i 
LOs så kallade ”Ringprojekt” under 
oktober–november där förbundet 
dessutom medverkat i styrgruppen. 
Dessa aktiviteter finansierades nästan 
uteslutande med externa medel.

I förbundet fanns vid årsskiftet 344 
registrerade försäkringsinformatörer. 
Informatörernas verksamhet resul-
terar i att ett stort antal medlemmar 
erhåller berättigade ersättningar från 
avtals- och medlemsförsäkringar. 226 
försäkringsinformatörer deltog på 
LO-distriktens grund- eller vidare-
utbildningar. Försäkringsinformatö-
rerna har i sitt lokala arbete regist-
rerat 4 294 försäkringssamtal i det så 
kallade ”FF-torget”.

Ansvarig för avtals- och med-
lemsförsäkringar har genomfört två 
konferenser med regionernas försäk-
ringssamordnare.

Fastighets finns representerade i 
LOs försäkringsutskott och tillsam-

mans med Folksam har förbundet 
en central och fem regionala försäk-
ringskommittéer.

Alla rättshjälpsärenden bedöms 
tillsammans med LO-TCO Rätts-
skydd AB. Det innebär att alla 
rättshjälpsärenden får en juridisk 
prövning. Majoriteten av rättshjälpsä-
rendena är indragna eller nekade 
sjukpenningar och livräntor.

Det har inkommit 24 nya rätts-
hjälpsansökningar och dessa har 
handlagts av ansvarig på förbunds-
kontoret. LO-TCO Rättsskydd AB 
har avslutat 12 ärenden och resultatet 
blev att drygt 2 miljoner kronor har 
kommit medlemmarna tillgodo.

Familjebostäder, Göteborg.
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Fastighets               folket
En tidning för alla medlemmar  i Fastighetsanställdas FörbundNummer 7 • September 2016

INTERVJUN Henrik Johansson jobbar målmedvetet mot rasism

ARBETSTIDERFler städare tvingas  jobba deltid 

FÖRETAGSHÄLSA Mer företagshälsovård ska minska sjukskrivningarna 

SKELLEFTEÅ
Vaktmästare Daniel Oktay  jobbar sent. Bandet spelar  och hundratals par fyller dansgolvet. Hit kommer  de varje torsdag. 

experttips  om du råkar skada dig

5

Facklig-politisk verksamhet
2016 har varit omtumlande på många 
sätt. Nya hårda regler för asylsökande 
har införts. I USA har en högerpopu-
list valts till president vilket de flesta 
trodde var omöjligt för bara ett år 
sedan. Flera av oppositionspartierna 
i Sverige har utnyttjat det parlamen-
tariska läget till att försöka försvaga 
regeringen. Ett flertal förslag som 
skulle gynna våra medlemmar har 
röstats ner i riksdagen av den blå-
bruna majoriteten.

Förbundet fortsätter att bedriva 
facklig-politisk verksamhet för att 
våra medlemmars vardagsfrågor 
bättre ska finnas med i de politiska 
besluten och i debatten. Verksamhe-

ten bedrivs i huvudsak tillsammans 
med andra förbund inom LO och 
6F. Förbundets 6F-samarbete inom 
facklig-politisk verksamhet har under 
året fortsatt och flera gemensamma 
utspel har gjorts. Samarbetet runt 
facklig-politiska frågor har regionalt 
fortsatt inom 6F dock med några 
grupper på sparlåga.

Förbundet har deltagit i Första 
maj-firande på många platser. Ge-
mensam slogan för 6F var ”Sätt fart 
på Sverige”.

Förbundet har deltagit i aktiviteter 
som till exempel familjedagar, och 
stadsfestivaler. Tillsammans i 6F ar-
rangerades en halvtidskonferens för 

valperioden med närmare 100 delta-
gare, varav ett 20-tal från Fastighets.

Några avdelningar och regioner 
deltog i de LO-gemensamma aktivi-
tetsveckorna.

Förbundet hade vid årsskiftet 
fackligt-politiskt ansvariga i 20 av 26 
partidistrikt.

En träff för samordnarna har ge-
nomförts och ett par regionala träffar 
med fackligt-politiskt aktiva medlem-
mar har likaså genomförts.

Ett drygt 100-tal medlemmar har 
deltagit på utbildningar med facklig-
politisk inriktning.

Fastighetsfolket
Fastighetsfolket har kommit ut med 
tio nummer under 2016. Under året 
genomfördes ett utvecklingsarbete 
som utmynnade i en redesign av pap-
perstidningen med nytt format, ny 
logotyp och nya avdelningar.

Fastighetsfolkets webbplats har 
kontinuerligt uppdaterats med 
innehåll från papperstidningen och 
nyheter. Webben har också anpas-

sats till papperstidningens nya design 
vilket också möjliggjort att sprida nytt 
innehåll från papperstidningen på ett 
mer effektivt sätt. Innehållet publi-
ceras även i sociala medier för att få 
ytterligare spridning.

Redaktionen har deltagit i samar-
beten med andra redaktioner i LO 
Mediehus i syfte att nå en kraftfullare 
journalistik och opinionsbildning.
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Internationellt
Förbundet deltog på UNI Europas 
kongress i Rom där såväl val som änd-
ringar i stadgar genomfördes.

Inom sociala dialogen har för-
bundet varit representerat på de tre 
möten som hållits för städbranschen. 
Förbundet har dessutom medver-
kat i den arbetsgrupp som reviderat 
guiden för offentlig upphandling av 
städtjänster, ”Selecting Best Value”.

Förbundet genomförde en mycket 
lyckad manifestation runt om i landet 
under Internationella Rättvisedagen 
den 15 juni.

I samarbete med UNI och Union 
to Union är förbundet ansvariga för 
ett biståndsprojekt, vars syfte är att 
stärka de fackliga organisationerna 
för städare och väktare i Peru.

Magnus Petterson har represen-
terat förbundet i SUNs styrelse och 
i styrelsen för UNI Europa Pro-
perty Services. Joakim Oscarsson har 
medverkat i styrelsearbetet för SUN 
Fastighetsbranschen och dessutom 
ansvarat för den branschkurs som 
arrangerades i Malmö. Ewa Edström 
har medverkat i styrelsearbetet 

för SUN Städbranschen och i dess 
branschkurs i Norge.

I UNI Global Property Services 
har Torbjörn Jonsson representerar 
förbundet.

Frida Cederborg är aktiv inom UNI 
Nordic Youth och var medarrangör 
vid dess arrangemang i Stockholm.

Förbundet är genom Alex Santi-
banez aktiv i ISS Network, där man 
arbetar för att stärka det Europeiska 
Företagsrådet för ISS.

Internationella Rättvise
dagen den 15 juni.
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Organisation
Att utveckla den lokala demokratin är 
viktigt och sker främst genom arbetet 
med att utveckla avdelningarnas 
verksamhet. Antalet avdelningar med 
styrelse har minskat något under året 
från 90 till 86. Av dessa avdelningar 
är det fler som är aktiva. Stödet till 
avdelningsaktiva har skett genom 
utbildningsinsatser och aktiviteter 
tillsammans med anställda på regio-
nerna.

Antalet ombud till förbundsmötet 
är lika många som föregående år, 101. 
Det innebär att det saknas represen-
tation i 20 avdelningar, vilket inte är 
ett godtagbart resultat.

Det är glädjande att antalet 
registrerade klubbar har ökat med 
28 stycken till 213, det är strategiskt 
avgörande att arbeta för att fler med-
lemmar har en facklig närvaro på sina 
arbetsplatser genom aktiva klubbar.

En tredjedel av förbundets med-
lemmar har en klubb på sin arbets-
plats, det är relativt stora skillnader 
mellan regionerna. Nästan hälften av 
medlemmarna arbetar på arbetsplat-
ser med en klubb. I region Väst och i 
region Syd har var femte medlem en 
klubb på arbetsplatsen.

Det är 105 klubbar som ansökt om 
klubbidrag, marginellt färre än 2015. 
För att erhålla klubbidrag ska klub-
ben lämna in verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll och en förteckning 
på förtroendevalda.

Antalet arbetsplatsombud har åter 

minskat under 2016, till stor del bero-
ende på att vi inte har lyckats rekry-
tera och aktivera arbetsplatsombud.

Under 2016 har antalet aktiva 
avdelningar ökat från 56 till 60.

Passiv avdelning
Det saknas förtroendevalda i avdelningen och region-
kontoren genomför medlemsmöten och aktiviteter 
inom avdelningen.

Avdelning på gång
Det finns fler än en styrelseledamot i avdelningen, 
förtroendevalda utbildas och får handledning för att 
bedriva utåtriktade aktiviteter.

Aktiv avdelning
Avdelningen genomför utåtriktade aktiviteter som 
avdelningsstyrelsen själv tar initiativ till. Utåtrik-
tade aktiviteter kan exempelvis vara uppsökeri 
i avdelningen, temamöten för företagsklubbar, 
företags besök, torgmöten, deltagande i tvärfackliga 
aktiviteter  med mera.

Förbundets definition av avdelningarnas status

Regionvis redovisning av arbetsplatsombud, 
avdelningar och ombud till förbundsmöte 
(inom parentes jämförelse med föregående år)
 APO Före-

tags-
klubb

Avd 
styrelse 

Utan 
styrelse

Ombud 
för-

bunds-
mötet

Ost  7 (23)  26 (23)  23 (23)  5 (5)  26 (29)
Väst  6 (8)  64 (63)  22 (27)  7 (2)  25 (24)
Tvärs  54 (47)  39 (33)  11 (10)  10 (11)  16 (16)
Nord  14 (27)  51 (38)  18 (18)  5 (5)  20 (21)
Syd  20 (41)  33 (28)  12 (12)  8 (8)  14 (11)
Totalt  101 (141)  213 (185)  86 (90)  35 (31)  101 (101)

Redovisning av klubbar i respektive region 
samt antalet medlemmar som omfattas av 
klubbverksamhet år 2016
 Antal  

med-
lemmar 

Antal 
klubbar i 

respektive 
region

Medlem-
mar som 
omfattas 
av klubb

Omfatt-
ning i 

procent

Ost 6 790 26 2 202 32 %
Väst 7 139 64 3 327 47 %
Tvärs 5 323 39 1 615 30 %
Nord 4 914 51 1 497 30 %
Syd 5 716 33 1 294 22 %
Totalt 29 883 213 9 935 33 %
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Redovisning av klubbidrag per region år 2016
 Antal klubbidrag Klubbidrag kronor

Ost 12 37 475
Väst 38 79 525
Tvärs 28 54 675
Nord 7 9 825
Syd 20 32 150
Totalt 105 213 650

Avdelningarnas status 2013–2016 Förbundet, 121 avdelningar

Region Väst, 29 avdelningar

Region Nord, 23 avdelningar

Region Ost, 28 avdelningar

Region Tvärs, 21 avdelningar

Region Syd, 20 avdelningar
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Ungdomsverksamhet
Glädjande är att en fjärdedel av 
antalet nya medlemmar varit under 
30 år. Det är dock betydligt fler män 
än kvinnor som är medlemmar och 
under 30 år.

Lovisa Segerqvist har under året 
verkat i projektform med ungdoms-
frågor och representerat förbundet i 
LOs centrala ungdomskommitté.

Samtliga regioner har deltagit i 
facket på sommarjobbet och genom-
fört skolinformation. Några regioner 

har haft medlemsutbildning för unga, 
deltagit på fastighetsmässan på Elmia 
och Dream hack i Jönköping och kall-
lat ungdomar till särskilda aktiviteter. 
Förbundet är representerade i flera av 
LOs regionala ungdomskommittéer.

Ungdomsgruppen i Väst hade sin 
verksamhetsplanering på förbunds-
kontoret och genomförde i samband 
med det besök på LO och riksdagen.

Deltagare från förbundet på LO 
Ungforum i november var Johan 
Larsson Södertälje, Magnus Johans-

son Sollentuna, Simon Kappelmark 
Göteborg Centrum, Emil Isenheim 
Uddevalla, Frida Edvardsson Norr-
köping, Linn Norlin Umeå och Etem 
Gegic Landskrona.

könsfördelning i förbUndet
Förbundets medlemmar består av 49 
procent kvinnor och 51 procent män, 
det är väsentligt fler män än kvinnor 
bland förbundets förtroendevalda.

Fastighets representanter 
på LOs Ungforum 2016.

Könsfördelning av förtroendevalda per region 2016
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Kvinnor Män

75

100

50

25

0

44 %
56 %

23 %

77 %

50 % 50 %47 %
53 %54 %

46 %

SydNordTvärsVästOst



13

Verksamheten 2016

Information
Förbundet ska informera om verk-
samheten till medlemmar och för 
en bredare krets. En aktiv och synlig 
information ökar möjligheterna att få 
inflytande och påverka arbetsliv och 
arbetsmarknad. Förbundet bär många 
kollektivavtal och varje medlems kol-
lektivavtal är lika viktigt.

Informationsarbetet innebär i hu-
vudsak att delta i och stödja förbun-
dets verksamhet.

Det nya gemensamma webbpubli-
ceringsverktyget för förbunden och a-
kassorna inom 6F lanserades för Fast-

ighets räkning sent under 2015. Nya 
hemsidan med dess extra funktioner 
för Mina sidor, och intranätet för alla 
anställda har utvecklats vidare under 
året. I december kunde funktionen 
med direktansökan för nya medlem-
mar lanseras. Det gav omedelbart 
goda resultat.

Fastighets Facebooksida fortsät-
ter att utvecklas, tillsammans med 
hemsidan utgör den huvudkanalerna 
för förbundets utåtriktade informa-
tionsverksamhet. Arbetet med dessa 
dominerar informationsarbetet.

Viktiga inslag i arbetet var avtals-
rörelsen, med utebliven LO-samord-
ning och förstärkt 6F-samordning 
och tillhörande 6F-kampanj, informa-
tion om förslag till samgående mellan 
Fastighets och Seko, Internationella 
rättvisedagen för städare, avdelning-
arnas årsmöten samt en kampanj för 
regeringens förslag om upphandlings-
regler.

Medlemsalmanackan i pappers-
form gick ut till alla medlemmar via 
Fastighetsfolket under årets sista 
månad.

Facebooksändning.
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Agitation
Förbundet minskade medlemsantalet 
med tio personer 2016. Medlems-
antalet varierade under året med 
kraftigt minskat antal medlemmar 
första halvåret. Mycket beroende på 
att implementeringen av förbundets 
nya medlemssystem förorsakade flera 
störningar som innebar att medlem-
mar lämnade förbundet. Problemen 
innebar omfattande merarbete i hela 
organisationen för att rädda kvar 
medlemmar.

Under det sista kvartalet ökade 
med lemsantalet och vid årets slut var 
medlemsantalet i någorlunda nivå med 
föregående årsskifte. Region Ost har 

över en längre tid haft en positiv med-
lemstrend och ökade med 75 medlem-
mar under 2016, även region Nord har 
fler medlemmar än 2015. Övriga regio-
ner minskade dock medlemsantalet.

Glädjande är att antalet med-
lemsinträden ökade under 2016, en 
avgörande faktor är att intressean-
mälningarna via förbundets hemsida 
ökat ordentligt, samtidigt har flera 
förtroendevalda och anställda rekry-
terat fler medlemmar än tidigare år. 
Noteras ska också att 24 procent av 
de värvade medlemmarna arbetar på 
Samhall och att 27 procent av de vär-
vade medlemmarna är yngre än 30 år.

organisera och rekrytera
Under året förändrades agitations-
verksamheten med anledning av ett 
märkbart dåligt utfall i fyra av fem 
regioner. Under fyra månader genom-
förde förbundet agitationsverksamhe-
teten i projektform. Projektet organi-
sera och rekrytera genomfördes i fyra 
regioner med två till tre uppsökare 
per region. Övergripande mål var 
ökad organisationsgrad och att rekry-
tera medlemmar. Projektet resulte-
rade i betydligt fler medlemmar och 
deltagande på medlemsmöten.

Medlemsutveckling per region och förbund inkluderat en jämförelse  mellan regionerna  
1 januari 2016–31 december 2016
Röda siffror indikerar färre medlemmar i förhållande till föregående månad.  
Gula siffror innebär lika många medlemmar och gröna siffror anger en ökning jämfört med föregående månad.

Ost Väst Tvärs Nord Syd FB 

Jan 6 689 7 108 5 290 4 843 5 721 29 651 − 240

Feb 6 704 7 111 5 247 4 845 5 724 29 631 − 21

Mars 6 720 7 120 5 272 4 859 5 730 29 701 70

April 6 660 7 062 5 211 4 816 5 690 29 439 − 262

Maj 6 719 7 105 5 271 4 860 5 726 29 681 242

Juni 6 647 7 041 5 205 4 822 5 680 29 395 − 286

Juli 6 723 7 132 5 249 4 864 5 746 29 714 319

Aug 6 726 7 122 5 251 4 854 5 724 29 677 − 37

Sep 6 718 7 104 5 255 4 847 5 684 29 608 − 69

Okt 6 745 7 151 5 282 4 873 5 688 29 739 131

Nov 6 786 7 172 5 297 4 912 5 714 29 881 142

Dec 6 790 7 139 5 323 4 914 5 716 29 883 2

 75 − 21 − 10 4 − 58 − 10
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organisationsUtveckling
Organisationsombudsmännen har 
under året kontinuerligt kontaktat 
alla medlemmar som ligger efter med 
medlemsavgiften och riskerar att ute-
slutas. Volymen i dessa arbetsuppgif-
ter ökade extremt med anledning av 
införandet av det nya medlemssyste-
met. Under samma period genomför-
des Folksams ringprojekt som resulte-
rade i ett ökat antal telefonsamtal för 
organisationsombudsmännen. Under 
det sista kvartalet var antalet bristan-
de medlemmar i ungefärlig nivå som 
föregående år.

Glädjande är att intresseanmäl-
ningarna om medlemskap har ökat 
kraftigt, i all väsentlighet beroende 
på förbundets nya hemsida. Mer än 
hälften av intresseanmälningarna har 
lett till ett nytt medlemskap.

Alla nya medlemmar rings upp 
och hälsas välkommen till förbundet. 
Vid kontakten informeras om förde-
lar att betala medlemsavgifterna via 
autogiro eller e-faktura. Rekrytering 
till medlemsutbildning och särskild 
försäkringsinformation ges och 
inbokning av arbetsplatsbesök för att 
möta anställda och rekrytera fler nya 
medlemmar. Kontakterna med nya 
medlemmar är strategiskt långsiktigt 
viktiga för att aktivera fler medlem-
mar till engagemang i förbundet. 
Under året har flera förtroendevalda 
introducerats i dessa arbetsuppgifter 
för att på sikt förbereda utlägget av 
dessa funktioner till avdelningsaktiva.

Under året har förbundet kon-
taktat nya medlemmar som inte har 
svenska som modersmål. Kontakten 
har tagits med hjälp av en grupp 

förtroendevalda som behärskar flera 
språk. Gruppen har fått en introduk-
tion och en utbildning har genom-
förts för att kontakterna ska ske enligt 
förbundets riktlinjer.

Utskick av välkomstpaket till nya 
medlemmar flyttades under året till 
Fasabs tryckeri på Barnhusgatan, 
förhoppningen är att kunna hitta 
framtida samordningsfördelar med 
andra förbund.

Värvade medlemmar  
2014–2016

2014 2015 2016

Antal 1 404 1 658 2 700
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Avtals- och 
förhandlingsverksamhet 
Inför avtalsrörelsen 2016 valde LO-
förbunden att inte lägga fram några 
gemensamma samordnade krav, 
fackförbunden inom 6F  
(Elektrikerna, Byggnads, Fastig-
hets, Målarna och Seko) valde då att 
fördjupa samarbetet ytterligare och 
samordnade gemensamma avtalsyr-
kanden inför avtalsrörelsen. Musiker-
förbundet anslöt sig något senare till 
samordningen.

Fastighetsanställdas Förbunds 
avtalsenhet har under året genomfört 
18 stycken riksavtalsförhandlingar. 
Under avtalsrörelsen tvingades för-
bundet varsla om konfliktåtgärder på 
Serviceentreprenadavtalet och ham-
nade då i medling. Förbundet lade 

även ett sympativarsel för att stötta 
Målareförbundet i deras avtalsför-
handlingar. Glädjande nog slöts avtal 
innan någon av de varslade konflikt-
åtgärderna bröt ut.

Det gemensamma med uppgörel-
sen i riksavtalen är att de är ettåriga, 
vilket innebär att även 2017 kommer 
bli ett stort avtalsår.

Verksamheten under 2016 har 
präglats av förberedelse och planering 
inför de kommande avtalsförhand-
lingarna, samtidigt som riksavtalsför-
handlingar har hållits.

I och med kriser runt om i värl-
den och flyktingströmmar som sökt 
sig till Europa och Sverige har ett 
helt nytt avtal förhandlats fram med 

Almega Tjänsteföretagen inom bran-
schen Asylboenden.

Den 26 och 27 oktober höll förbun-
det avtalsråd på Djurönäset, Värmdö.

Fastighetsanställdas Förbunds 
medlemmar har skickat in drygt 
160 avtalsyrkanden. Dessa yrkande 
behandlades och prioriterades av 
ombuden för att få fram de högst 
prioriterade kraven som förbundet 
ska gå fram med inom respektive 
avtalsområde.

Under 2016 fick avtalsenheten in 
34 begäran om centrala förhandlingar 
från regionkontoren. Utöver det har 
förbundet stämt arbetsgivare till 
domstol i 11 fall och begärt företag i 
konkurs vid fem tillfällen.

Avtalsrådet sammanträder.
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Centrala förhandlingsärenden har 
fortsatt delegerats till lokalombuds-
män, ärenden som är av principiell 
karaktär och kollektivavtalstolkning-
ar har fortsatt hanterats av centralt 
placerade ombudsmän.

De vanligaste förhandlingsärende-
na under 2016 var löneinplacerings-
tvister och uppsägningar på grund av 
personliga skäl, detta till största del 
på Samhall.

Förbundet har sett tydliga trender 
under året att allt fler arbetsgivare 
omreglerar befintliga tjänster till en 
lägre sysselsättningsgrad. Detta gäl-
ler främst inom städbranschen. För 
Fastighets medlemmar innebär det en 
ekonomisk otrygghet då de kan få sin 
inkomst halverad.

Inom Fastighetsavtalen upplever 
våra förtroendevalda att vi lokalt inte 
är delaktiga i löneprocesshanteringen, 
där har förbundet en viktig roll att 
spela för att vara med och påverka 
för en rättvisare lönefördelning på 

arbetsplatsen. Det här är frågor som 
förbundet kommer att prioritera 
under 2017.

För Fastighets räkning har LO-
TCO Rättsskydd drivit/driver 30 
ärenden, det har resulterat i 3 080 000 
kronor till förbundet och enskilda 
medlemmar. Totalt under 2016 har 
LO-TCO Rättsskydd utverkat 151 
miljoner kronor till LO-, TCO- och 
Saco-förbunden.

Arbetsgrupper 
ideella och idébUrna organisa-
tioner 2016-05-01–2017-04-30
Arbetsgrupp som ska se över arbets-
tidsavtalet i gällande kollektivavtal.

almega samhallsförbUndet 
2016-10-01–2017-09-30
Arbetsgrupp som ska över nuvarande 
lönesystem i avtalet.

Arbetsgrupp om att fortsätta arbe-
tet om att se över utvecklingsanställ-
ningsavtalet.

almega serviceentreprenad 
2016-06-01–2017-05-31
Arbetsgrupp som ska se över före-
komsten av hyvling på avtalsområdet.

almega specialservice  
2016-04-01–2017-03-31
Arbetsgrupp som ska se över SA-
tillägget.

fastigo f-avtalet  
2016-04-01–2017-03-30
Arbetsgrupp för att ta reda på hur 
arbetsgivare och arbetstagarorganisa-
tion jobbar med lönerevisionerna ef-
ter att det centrala avtalet är tecknat.

idea städ i egen regi, almega 
vårdföretagarna, almega 
tjänste förbUnden  
2016-09-01–2017-10-31
Arbetsgrupp för att se över avtalets 
framtid.

Jari Visshed, tredje 
förbundsordförande 

under förhandlingar.
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Avtalsbeståndet 2016

Arbetsgivare anslutna till 
arbetsgivarorganisation

Arbetsgivare med hängavtal Medlemmar anställda av arbetsgivare 
anslutna till arbetsgivarorganisation

Medlemmar anställda av arbetsgivare 
med hängavtal

Summa  
medlemmar

Avtalsområde Antal Avtalsområde Antal Avtalsområde Antal Avtalsområde Antal
AA Branchavtalet Idrott 676 AA Branchavtalet Idrott 353 AA Branchavtalet Idrott 195 AA Branchavtalet Idrott 92 287
AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

196 AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

87 AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

37 AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

19 56

AFO-avtalet 0 AFO-avtalet 0 AFO-avtalet 40 AFO-avtalet 0 40
ALMEGA Fastighetsavtal 1 678 ALMEGA Fastighetsavtal 692 ALMEGA Fastighetsavtal 1 400 ALMEGA Fastighetsavtal 277 1 677
ALMEGA serviceentreprenad 1 176 ALMEGA serviceentreprenad 610 ALMEGA serviceentreprenad 9 527 ALMEGA serviceentreprenad 429 9 976
ALMEGA, Specialservice 567 ALMEGA, Specialservice 64 ALMEGA, Specialservice 640 ALMEGA, Specialservice 48 688
BAO Städning i egen regi 48 BAO Städning i egen regi 18 BAO Städning i egen regi 9 BAO Städning i egen regi 2 11
Bemanningsföretag 35 Bemanningsföretag 1 Bemanningsföretag 14 Bemanningsföretag 0 14
Fastighet och Näringsliv 2 Fastighet och Näringsliv 0 Fastighet och Näringsliv 14 Fastighet och Näringsliv 0 14
Fastigo F-avtalet Agorg 1 122 Fastigo F-avtalet Agorg 113 Fastigo F-avtalet Agorg 3 970 Fastigo F-avtalet Agorg 40 4 010
FVStädning i egen regi 7 FVStädning i egen regi 1 FVStädning i egen regi 1 FVStädning i egen regi 0 1
IDEA Fastighetsavtal 22 IDEA Fastighetsavtal 3 IDEA Fastighetsavtal 37 IDEA Fastighetsavtal 0 37
IDEA Städning i egen regi 7 IDEA Städning i egen regi 2 IDEA Städning i egen regi 6 IDEA Städning i egen regi 0 6
KFO Fastigo F-avtalet 57 KFO Fastigo F-avtalet 4 KFO Fastigo F-avtalet 643 KFO Fastigo F-avtalet 11 654
KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 334 KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 47 KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 199 KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 8 207
Pacta/Fastighetsarbete 36 Pacta/Fastighetsarbete 0 Pacta/Fastighetsarbete 220 Pacta/Fastighetsarbete 0 220
Samhall 2 Samhall 0 Samhall 4 413 Samhall 0 4 415
SH Städning i egen regi 6 SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 1 SH Städning i egen regi 0 1
Systembolaget 1 Systembolaget 0 Systembolaget 3 Systembolaget 0 3
TjfAg Städning i egen regi 116 TjfAg Städning i egen regi 33 TjfAg Städning i egen regi 32 TjfAg Städning i egen regi 4 36
TjfAg, Fönsterputs 44 TjfAg, Fönsterputs 15 TjfAg, Fönsterputs 79 TjfAg, Fönsterputs 4 83

Summa 6 132 2 043 21 480 934 22 436

Ålderspension 2 479
Tjänste/avtalspension 160
Arbetslös 2 143
Aktivitetsersättning 238
Utbildning 126
Annat Förbund 404
Sjukersättning 971
Elevmedlemskap 9
Saknar avtal 538
Medlemmar som avregistrerats 369
Summa 7 447

Totalt antal medlemmar 29 883



19

Verksamheten 2016

Avtalsbeståndet 2016

Arbetsgivare anslutna till 
arbetsgivarorganisation

Arbetsgivare med hängavtal Medlemmar anställda av arbetsgivare 
anslutna till arbetsgivarorganisation

Medlemmar anställda av arbetsgivare 
med hängavtal

Summa  
medlemmar

Avtalsområde Antal Avtalsområde Antal Avtalsområde Antal Avtalsområde Antal
AA Branchavtalet Idrott 676 AA Branchavtalet Idrott 353 AA Branchavtalet Idrott 195 AA Branchavtalet Idrott 92 287
AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

196 AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

87 AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

37 AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna

19 56

AFO-avtalet 0 AFO-avtalet 0 AFO-avtalet 40 AFO-avtalet 0 40
ALMEGA Fastighetsavtal 1 678 ALMEGA Fastighetsavtal 692 ALMEGA Fastighetsavtal 1 400 ALMEGA Fastighetsavtal 277 1 677
ALMEGA serviceentreprenad 1 176 ALMEGA serviceentreprenad 610 ALMEGA serviceentreprenad 9 527 ALMEGA serviceentreprenad 429 9 976
ALMEGA, Specialservice 567 ALMEGA, Specialservice 64 ALMEGA, Specialservice 640 ALMEGA, Specialservice 48 688
BAO Städning i egen regi 48 BAO Städning i egen regi 18 BAO Städning i egen regi 9 BAO Städning i egen regi 2 11
Bemanningsföretag 35 Bemanningsföretag 1 Bemanningsföretag 14 Bemanningsföretag 0 14
Fastighet och Näringsliv 2 Fastighet och Näringsliv 0 Fastighet och Näringsliv 14 Fastighet och Näringsliv 0 14
Fastigo F-avtalet Agorg 1 122 Fastigo F-avtalet Agorg 113 Fastigo F-avtalet Agorg 3 970 Fastigo F-avtalet Agorg 40 4 010
FVStädning i egen regi 7 FVStädning i egen regi 1 FVStädning i egen regi 1 FVStädning i egen regi 0 1
IDEA Fastighetsavtal 22 IDEA Fastighetsavtal 3 IDEA Fastighetsavtal 37 IDEA Fastighetsavtal 0 37
IDEA Städning i egen regi 7 IDEA Städning i egen regi 2 IDEA Städning i egen regi 6 IDEA Städning i egen regi 0 6
KFO Fastigo F-avtalet 57 KFO Fastigo F-avtalet 4 KFO Fastigo F-avtalet 643 KFO Fastigo F-avtalet 11 654
KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 334 KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 47 KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 199 KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 8 207
Pacta/Fastighetsarbete 36 Pacta/Fastighetsarbete 0 Pacta/Fastighetsarbete 220 Pacta/Fastighetsarbete 0 220
Samhall 2 Samhall 0 Samhall 4 413 Samhall 0 4 415
SH Städning i egen regi 6 SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 1 SH Städning i egen regi 0 1
Systembolaget 1 Systembolaget 0 Systembolaget 3 Systembolaget 0 3
TjfAg Städning i egen regi 116 TjfAg Städning i egen regi 33 TjfAg Städning i egen regi 32 TjfAg Städning i egen regi 4 36
TjfAg, Fönsterputs 44 TjfAg, Fönsterputs 15 TjfAg, Fönsterputs 79 TjfAg, Fönsterputs 4 83

Summa 6 132 2 043 21 480 934 22 436

Ålderspension 2 479
Tjänste/avtalspension 160
Arbetslös 2 143
Aktivitetsersättning 238
Utbildning 126
Annat Förbund 404
Sjukersättning 971
Elevmedlemskap 9
Saknar avtal 538
Medlemmar som avregistrerats 369
Summa 7 447

Totalt antal medlemmar 29 883
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Arbetsmiljö
Förbundet har tilldelats 5 296 053 
kronor för att bedriva regional 
skyddsombudsverksamhet på ar-
betsplatserna. Förbundet har även 
avsatt egna medel för den regionala 
skyddsombudsverksamheten. Under 
året genomfördes 1 231 skyddsronder, 
fördelade på 723 olika arbetsställen.

Förbundet hade vid årsskiftet 
1 078 lokala skyddsombud, 137 hu-
vudskyddsombud och 42 regionala 
skyddsombud registrerade. 337 lokala 
skyddsombud har fått personligt 
besök från RSO enligt av förbundet 
framtagen checklista.

267 skyddsronder med inriktning 
”Hållbart arbetsliv” genomfördes 
under den internationella arbetsmil-
jöveckan den 24–28 oktober. Tema-
dagar har genomförts, både höst och 
vår, i varje region. Arbetet med att ta 
fram en förbundsspecifik arbetsmil-
jöstrategi har fortsatt.

Arbetsmiljöansvarig har genom-
fört tre konferenser med regionernas 
arbetsmiljösamordnare. Arbetsmil-
jösamordnarna har haft kontinuer-
liga möten med respektive regionala 
skyddsombud (RSO). Inom forsk-
ningen har förbundet deltagit i två 

projekt, ”Aktionsprogram för optimal 
ergonomi och färre arbetsskador vid 
städning” och ”Rengöringssprayer 
och städares hälsa”.

Inom arbetsmiljöområdet fanns 
förbundet representerat i Svensk 
Standardiserings Tekniska kommitté 
för trädgårdsmaskiner samt tekniska 
kommittén för städkvalitet, den sist-
nämnda kommittén har även påbörjat 
en revidering.

Information och 
kommunikationsstrategi 
Året startade med stora störningar i 
vårt administrativa system PUMA.

Allvarliga komplikationer uppstod 
när det gällde aviseringar och redo-
visning av medlemsavgifter.

De flesta problem är åtgärdade och 
arbetet med förbättringar pågår.

Alla 6F-förbund är nu inne i Puma, 
vilket innebär att fokus ligger på 
utveckling och förvaltning.

Arbetet med att utveckla vår hem-
sida har fortsatt och under hösten 
kom medlemsinträde via webben 
igång, vilket hittills har varit mycket 
framgångsrikt och resulterat i många 
nya medlemmar.

Organisationens interna intranät 
är igång och arbete pågår med att ut-
veckla detta. Syftet är att intranätet ska 
användas för intern kommunikation.

Förbundet har utvecklat ruti-
nerna kring telefoni och teknik för de 
förtroendevalda. Både när det gäller 
att beställa, ta emot och återlämna 
teknisk utrustning. Alla ska ha den 
utrustning de behöver för att kunna 
utföra sitt uppdrag.

Regionerna har utsett egna tele- 
och kommunikationsansvariga för att 
underlätta hanteringen.
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Yrkesutbildning  
– kompetensutveckling 
”I framtiden kan en solidarisk 
utbildningspolitik bli minst lika 
viktig som en solidarisk lönepolitik.” 
Det citatet har varit vägledande för 
verksamheten. Viktigt är att facket 
på arbetsplatsen driver frågor om 
utbildning och kompetensutveckling, 
att organisationen använder de möj-
ligheter vi har via folkbildning och 
vuxenutbildning och viktigast av allt 
de som finns i kollektivavtalet.

Förbundet har påbörjat ett projekt 
där syftet är att starta verksamhet i 
klubbar. Varje region fick möjlighet 
att skicka två klubbar på en upptakt 
för komptensutvecklingsfrågor.

Tyvärr fick inte alla regioner fram 
två klubbar, trots det genomfördes 
träffen, många av deltagarna vittnade 
om att kompetensutvecklingsfrågor 
ofta glöms bort.

Ett arbete med att utveckla intro-
duktion för nyanställda och förbättra 

medlemmarnas möjligheter vid ut-
vecklingssamtal påbörjades.

I SRY har förbundet deltagit och 
är representerade i styrelsen. SRY har 
genomfört handledarutbildning och 
handledarträffar under året. Under 
2015 utverkade SRY nästan 1 000 yr-
kesbevis, cirka 600 SRY-basintyg och 
cirka 250 OCN-intyg.

I FU är Fastighets representerade 
i styrelsen. I det praktiska arbetet är 
förbundet drivande och aktiv i frågor 
rörande branschens utbildnings- och 
valideringsfrågor samt beskrivning 
av yrkesroller. De flesta frågor drivs 
gemensamt med samtliga parter i 
nämnden. I FUs regionala grupper 
ska förbundet vara representerat, 
så har dock inte varit fallet överallt, 
ambitionen finns och inför 2017 ser 
det bättre ut.

Förbundet har arbetat för att 
utveckla Yrkeshögskolans fastighets-

utbildningar och gymnasieskolans 
VVS- och fastighetsprogram. Målet 
är att Fastighets ska finnas med i 
gymnasieskolans programråd på 
skol-, regional- och central nivå. På 
central nivå och i vissa regioner har 
förbundet representation. Vid årets 
slut fanns förbundet med i en hand-
full programråd på skolnivå.

Arbetet med skolinformation har 
fortsatt men ligger på en alltför låg 
nivå, några rapporter om genomförda 
skolinformationer har inte inkom-
mit trots att vi anar att sådana har 
förekommit.

Förbundet har under året deltagit i 
LOs utbildningspolitiska utskott. En 
träff för samordnarna har genomförts 
och ett par regioner har lyft yrkes-
utbildnings- och kompetensutveck-
lingsfrågor på träffar med förtroen-
devalda.

Dammråttan, Borås.
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Studieverksamhet
Förbundets studieverksamhet är fort-
satt bra, även om vissa delar kan bli 
bättre. En del utbildningar har varit 
svåra att rekrytera till. Det finns fort-
farande för stora regionala skillnader 
i både rekrytering och genomförande.

Tvärfacklighet är viktigt i studie-
verksamheten, det finns en gemensam 
grundläggande förtroendevald utbild-
ning för hela LO och med 6Fs påbygg-
nadsutbildning så fungerar den bra. I 
6F genomfördes också en gemensam 
vidareutbildning/studiekonferens, där 
förbundet hade 16 deltagare.

Medlemsutbildning ligger stabilt 
men det finns regionala skillnader, 
totalt hamnar förbundet på för låg 
nivå och når inte upp till målet att 
två procent av medlemmarna ska gå 
medlemsutbildning. Vi nådde en och 
en halv procent.

Den grundläggande förtroende-
valda utbildningen har satt sig och 
samarbetet med andra förbund känns 
självklar. Det har haltat lite i olika re-
gioner även detta år och totalt skulle 
vi önska oss något högre volymer för 
dessa utbildningar. Det för att säker-
ställa att nya förtroendevalda får en 

bra grund för fortsatt fackligt arbete. 
Avdelningsstyrelseutbildningen har 
genomförts, också här skulle ett hö-
gre antal deltagare vara önskvärt.

Centrala utbildningar har genom-
förts i mindre omfattning än tidigare 
år. Detta som ett led i verksamhets-
planen och minskad budget. Certifie-
ringsutbildningen fick ställas in för 
första gången sedan den blev central 
utbildning.

Arbetsmiljöutbildningarna har ge-
nerellt fungerat bra regionalt. För stora 
regionala skillnader finns dock vad 
gäller BAM. Centralt har utbildning-
arna minskat kraftigt. Det är ingen 
stor överraskning då finansieringen 
av utbildningskostnaderna radikalt 
förändrats. Åtgärder ska vidtas och för-
hoppningsvis blir vi bättre under 2017.

Träffar för förtroendevalda och 
verksamhetssamordnare har genom-
förts på planerad nivå. Dock har för 
få kontakter och träffar genomförts 
med avdelningarnas och klubbarnas 
studieansvariga.

Målet om att minst 85 procent av 
kursdeltagarna ska vara nöjda med 
sin utbildning har uppnåtts.

Medlemsutbildning 2012–2016
Antal deltagare

Förbunds- och LO-kurser, totalt 2012–2016

Antal deltagare

Grundläggande förtroendevalda utbildning 

2012–2016 Antal deltagare

Vald i Fastighets 2012–2016  

Antal deltagare

Övriga regionala utbildningar 2012–2016
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Personal och kansli
Förbundet har vid 2016 års slut 56 
tillsvidareanställda, samt 1 vikariats-
anställning. Fördelning mellan kön 
och olika yrkeskategorier framgår av 
tabellen nedan. Totalt sett är fördel-
ningen mellan könen bra, men tittar 
man på de olika yrkeskategorierna 
behöver det förbättras.

Utbildning
Första delen av 2016 präglades 
mycket av vårt nya administrativa 

system PUMA. Förbundet hade stora 
inkörningsproblem vilket påverkade 
arbetsmiljön negativt, framförallt för 
den administrativa personalen.

Organisationen har under året 
arbetat med rutiner och arbetssätt. 
Förbundets administrativa perso-
nal har genomgått utbildningen 
”anställd i facket” och i samband 
med det genomfördes en gemensam 
träff tillsammans med personal och 
kanslisamordnarna för att diskutera 

arbetsbeskrivningar och rutiner på 
regionkontoren.

I samband med förbundsmötet och 
avtalsrådet i oktober genomfördes 
tillsammans med LO-TCO Rätts-
skydd en utbildningsdag för ombuds-
män och fackliga ombud.

Under året har fyra ombudsmän 
genomfört LOs ombudsmannautbild-
ning:
 − Inger Lundholm
 − Henrik Johansson
 − Slavica Stojanovic
 − Mathilda Hauge

Friskvård
Under hösten genomfördes en frisk-
vårdssatsning med hjälp av Vikt-
väktarna. Alla anställda fick möjlig-
het att delta. På förbundskontoret 
genomfördes detta tillsammans med 
Byggnads, Målarna och Elektrikerna 
och 57 deltagare gick totalt ned 309 
kilogram. Förbundet har uppmuntrat 
de anställda till att delta i olika frisk-
vårdsaktiviteter, vilket resulterade i 
deltagande i bland annat Tjejmilen 
och Bellmanstafetten. Förbundskon-
toret och regionerna har genomfört 
både en sommaraktivitet i juni och en 
aktivitet under december.

Samverkan och policyer
Under året har arbetet pågått med 
våra policyer och i maj antog för-
bundsstyrelsen det policydokument 
som är ramen för våra policyer. Det 
pågår ett arbete med att utforma 
handlingsplaner och riktlinjer inom 
de olika områdena. Resereglemente, 
riktlinjer för rekrytering och sociala 
medier har färdigställts. Förbundet 
har tillsammans med ombudsmanna-
klubben och Handelsklubben arbetat 
fram ett samverkansavtal, vilket kom-
mer att bli klart i början av 2017.

Antal anställda med könsfördelning tjänstgörande 2016-12-31
Förbundskontoret Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %

Ledning 1 2 3 33 % 67 %
Ombudsmän 1 6 7 14 % 86 %
Assistenter 3 1 4 75 % 25 %
Informatör 0 1 1 0 % 100 %
Region Ost
Ombudsmän 3 2 5 60 % 40 %
Fackliga ombud 1 0 1 100 % 0 %
Administratör 2 0 2 100 % 0 %
Region Väst
Ombudsmän 1 4 5 20 % 80 %
Fackliga ombud 2 0 2 100 % 0 %
Administratör 1 1 2 50 % 50 %
Region Tvärs
Ombudsmän 2 3 5 40 % 60 %
Fackliga ombud 0 0 0 0 % 0 %
Administratör 2 0 2 100 % 0 %
Region Nord
Ombudsmän 2 3 5 40 % 60 %
Fackliga ombud 0 1 1 0 % 100 %
Administratör 2 0 2 100 % 0 %
Region Syd
Ombudsmän 2 3 5 40 % 60 %
Fackliga ombud  2 2 0 % 100 %
Administratör 2 0 2 100 % 0 %
Totalt 27 29 56 48 % 52 %
Per kategori
Ledning 1 2 3 33 % 67 %
Ombudsmän 11 21 32 34 % 66 %
Fackliga ombud 3 3 6 50 % 50 %
Administrativ personal 12 2 14 86 % 14 %
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Anställda
Förbundskontoret
Förbundsledning
Magnus Pettersson, förbundsordförande
Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande
Jari Visshed, tredje förbundsordförande

Ombudsmän verksamhetsansvariga
Peter Aronsson
Torbjörn Jonsson
Jarmo Kusmin
Ewa Edström
Joakim Oscarsson

Ombudsmän organisation
Anders Edgren
Tibor Bibok

Informatör
Janne Sparrman

Administrativ personal
Ann Bjurholt
Helena Qvarfordt
Dan-Inge Lennström
Layla Johansson

Pensionsavgångar
Margaretha Kleman-
Olausson , administratör 
region Väst
Roger Arnesson, ombudsman 
region Tvärs
Erling Ludén, ombudsman 
region Tvärs
Ronny Markusson, fackligt 
ombud region Ost
Kristina Thunell, administra-
tör region Tvärs

Förflyttningar
Slavica Stojanovic, ombuds-
man från region Väst till 
region Tvärs

Slutat
Annica Törn-Åhlén, adminis-
tratör region Nord
Anneli Olsson, administratör 
region Väst

Nyanställningar
Anette Nybrand, administra-
tör region Nord
Madlén Gunnarsson, om-
budsman region Väst
Sanna Kristiansson, adminis-
tratör region Väst
Alexandra Stojanovic, admi-
nistratör region Väst vikarie 
föräldraledighet

Nord

Ost
Tvärs

Väst

Syd

Region Tvärs
Ombudsmän
Ann-Katrin Eneblom
Peter Frommelin
Tine Persson-Rönning
Conny Lundin
Slavica Stojanovic
Johan Wahlin

Administrativ personal
Ulrika Rehnberg
Christina Wahlgren

Region Nord
Ombudsmän
Kristofer Löfström
Thomas Niska
Erika Sundvall
Sanna Wallin
Henrik Johansson

Fackliga ombud
Tommy Nygårds

Administrativ personal
Carina Vestberg
Anette Nybrand

Region Syd
Ombudsmän
Marie Stang
Björn Nielsen
Mathilda Hauge
Björn Lindberg
Jörgen Karlsson

Fackliga ombud
Jan Clausen
Kjell-Ivar Lundgren

Administrativ personal
Victoria Petrovic
Mirela Obradovic

Region Väst
Ombudsmän
Håkan Leidzén
Madlén Gunnarsson
Anders Fennsjö
Lennart Mauritzon
Larry Stewart

Fackliga ombud
Gunnel Blom
Marie-Louise Olsson

Administrativ personal
Roger Ingman
Sanna Kristiansson
Alexandra Stojanovic, vikarie

Region Ost
Ombudsmän
Mohamad Elmarghichi
Anna Erixon
Nicklas Nilsson
Inger Lundholm
Annelie Pettersson

Fackligt ombud
Annica Collstam

Administrativ personal
Pia Berglöf
Sofia Elmahi
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Uppdrag
Magnus Pettersson,  
förbundsordförande
 − Fastighets arbetslöshetskassa, 

ordförande
 − LOs styrelse, ledamot
 − 6F ordförandegruppen
 − 6F-rådet, ledamot.
 − 6Fs representantskap, ledamot
 − FASABs styrelse, ledamot, del av år
 − Rönneberga konferens HB, ledamot
 − LO Mediehus AB, ledamot
 − LO-TCO Rättsskydd AB, suppleant
 − SO (A-kassornas Samorganisation) 

styrelse, suppleant
 − SUN (Service- och tjänstebranschens 

Union i Norden) styrelse, ordförande
 − UNI (Union Network International) 

styrelse fackgrupp-fastighetsunder-
håll och bevakningstjänst i Europa, 
ledamot

Yvonne Nygårds,  
andre förbundsordförande
 − LOs styrelse, 1:e suppleant
 − LOs representantskap, ledamot
 − LOs Tvärfackliga råd
 − LOs Strategigrupp SD
 − LOs Stadgekommitté
 − 6F-rådet, ledamot
 − 6F vice ordförandegrupp
 − AFA livs styrelse, ledamot
 − Fastighets/Folksam Centrala försäk-

ringskommitté
 − FASAB styrelseledamot
 − LO Mervärde, styrelsesuppleant
 − LO HR närverk
 − LO Personalutbildning
 − AFO förhandlingsdelegation

Jari Visshed,  
tredje förbundsordförande
 − Fastighets arbetslöshetskassa, vice 

ordförande
 − LOs representantskap, ledamot
 − LOs råd för avtalsfrågor
 − Trygghetsfonden Fastigo-LO, vice 

ordförande

 − Bantorget Finans AB styrelse, leda-
mot

 − Revisorssuppleant Rönneberga.
 − Revisor Runö
 − LOs råd för organisering och med-

lemsvärvning
 − Fastighetsbranschens utbildnings-

nämnd, suppleant
 − Trygghetsfonden Fastigo-LO, vice 

ordförande

Joakim Oscarsson
 − SUNs (Servicebranschens Union i 

Nordens) branschstyrelse fastighets-
branschen, ledamot

 − Fastighetsbranschens utbildnings-
nämnd, suppleant

Ewa Edström
 − Servicebranschens yrkesnämnd, 

ledamot
 − SUNs (Servicebranschens Union i 

Nordens) branschstyrelse städbran-
schen, ledamot

 − LOs Bemanningsgrupp
 − LOs Arbetsmarknadspolitiska råd
 − Arbetsdomstolen ersättare

Torbjörn Jonsson, ombudsman
 − LOs Miljö- och arbetslivsutskott.
 − LOs RSO-grupp.
 − LOs Standardiseringsgrupp.
 − LOs Försäkringsutskott.
 − LOs TSL-grupp
 − LOs EU-kommitté
 − LOs Internationella Kommitté
 − LOs Riskgrupp
 − Fastighetsbranschens Utvecklings- 

och Arbetsmiljökommitté och dess 
arbetsutskott.

 − Arbetsmiljökommitté Arbetsgivaral-
liansen Idrott

 − UNIs styrelse fastighetsunderhåll 
och bevakningstjänster i världen, 
ledamot

Peter Aronsson, ombudsman
 − LOs representantskapet – ledamot
 − LO – Centrala utbildningskommittén.
 − LO – Utbildningspolitiska utskottet.
 − LO – Fackligt-politiska gruppen.
 − LO – Gruppen för yrkesintroduk-

tionsavtal
 − 6F – Studiegruppen.
 − 6F – Fackligt-politiska gruppen
 − Servicebranschens yrkesnämnd – 

vice ordförande.
 − Fastighetsbranschens utbildnings-

nämnd – vice ordförande.
 − Skolverket, nationella programrådet 

för VVS – och Fastighetsprogrammet 
– ledamot.

 − Delegationen för utvecklande av 
arbetsplatslärande vid YI anställning 
– ledamot

 − Unga Örnars Vänner – ledamot.
 − SAPs facklig utskott – ledamot.
 − Katalys – ledamot
 − FAVAL validering AB – ledamot

Jarmo Kusmin, ombudsman
 − LOs representantskap – ledamot.
 − LOs centrala ungdomskommitté – 

ledamot
 − LOs forum för högre organisations-

grad – ledamot.
 − LOs arbetsgrupp Alla kan göra något 

– ledamot.
 − LOs arbetsgrupp organisation och 

organisering – ledamot
 − LO Mervärde Produktkommitté – 

ledamot
 − LO Mervärde Kvartalsavstämnings-

kommitté – ledamot

Janne Sparrman, informatör
 − LOs kommunikationsråd
 − 6Fs kommunikationsgrupp
 − 6Fs webbprojektgrupp
 − Europaportalens styrelse
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Årsredovisning för 
räkenskapsåret  2016
Styrelsen avger följande årsredovis-
ning.

Förvaltningsberättelse
allmänt om förbUndets 
verksamhet 
Fastighetsanställdas Förbund är en 
sammanslutning av alla för boende-
service/fastighetsskötsel och städ-
ningsarbete anställda arbetstagare, 
vilka enligt Landsorganisationen (LO) 
i Sveriges organisationsplan skall 
tillhöra förbundet.

Förbundets huvudsakliga ända-
mål är att tillvarata medlemmarnas 
intressen på arbetsmarknaden och 
inom näringslivet genom att verka 
för jämställdhet och jämlikhet och i 
övrigt verka för en samhällsutveck-
ling på grundval av demokratisk 
socialism.

Utveckling av förbUndets 
verksamhet 
Fastighetsanställdas Förbund bil-
dades 1936 och har vid utgången av 
2016, 29 883 medlemmar. Det innebär 
en minskning med 10 medlemmar 
i förhållande till föregående år. Det 
är i och för sig positivt att förbun-
det lyckats stabilera sig på en nivå 
på strax under 30 000 medlemmar 
under de senaste fyra åren, speciellt 
mot bakgrund av det stora tapp som 
skedde årligen mellan 2006–2012. 
Men det är ändå inte tillfredställande 
att vi inte lyckats vända trenden och 
åstadkomma en ökning av medlems-
antalet.

Under 2015 inrättades två nya 
tjänster som organisationsombuds-
man. Vi går nu vidare och utökar 
satsningen genom att under 2017 

inrätta fem nya tjänster som organi-
seringsombudsmän med ansvar för 
att arbeta med organisationsfrågor 
och att värva nya medlemmar. Under 
slutet av året infördes också möjlig-
het att bli medlem via förbundets 
hemsida, så kallat webbinträde med 
positivt resultat.

väsentliga händelser Under 
räkenskapsåret
Under det första halvåret slutfördes 
den förstudie som leddes av tidigare 
förbundsordförande i

Fastighetsanställdas Förbund, 
Hans Öhlund med syfte att under-
söka möjligheterna till ett eventuellt 
samgående mellan Fastighets och 
Seko. Efter att respektive förbunds-
styrelse tagit ställning till förstudien 
så beslutades gemensamt att gå vidare 
med en fördjupad utredning främst 
kring avgiftsfrågan för att åstad-
komma en för båda parter tillfredstäl-
lande lösning.

En delrapport presenterades för 
styrelserna i förbunden i början 
av 2017. Delrapporten innehöll ett 
ekonomiskt underlag kring de båda 
förbundens intäkter, kostnader och 
försäkringar. Nästa steg blir att ta 
fram ett förslag till nytt avgiftssys-
tem samt att identifiera potentiella 
synergieffekter. Ingen tidplan för det 
fortsatta arbetet är ännu fastslagen.

Samarbetet mellan de ingående 
förbunden inom 6F, Fastighets, Bygg-
nads, Elektrikerna, Målarna och Seko 
har fördjupats inte minst till följd av 
att det inte blev någon LO-samord-
ning i avtalsrörelsen 2016.

6F-förbunden valde då att samord-
na sig inom ramen för 6F. Under hand 

anslöt sig även Musikerförbundet till 
6F-samordningen i avtalsrörelsen. 
6F blev till följd av avtalsrörelsen ett 
varumärke som etablerades utanför 
de initierades krets.

6F-samordningen innebar att av-
talsrörelsen kunde ros i hamn på ett 
betryggande sätt trots avsaknaden av 
LO-samordning.

förväntad framtida Utveckling  
samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 
Fastighets har under de senaste åren 
lyckats plana ut det ganska dramatis-
ka tapp av medlemmar som inleddes 
2006. Det har i förbundet vuxit fram 
en ökad insikt om att vi måste prio-
ritera och lyckas med medlemsvärv-
ningen och att bygga organisation.

Den ökade insikten har inneburit 
att mer av förbundets resurser går till 
organisationsarbetet.

En rad faktorer pekar på att vi kan 
förvänta oss en positiv utveckling av 
medlemsantalet.

Ett antal nya ombudsmän har 
anställts med fokus på organisations-
arbetet.

Genom webbinträdet har vi under-
lättat möjligheterna till medlemskap.

Fastighets a-kassa har idag 12 000 
fler medlemmar än förbundet.

Samtidigt ökar framförallt städ-
branschen inom Fastighets organisa-
tionsområde.

Ungefär 10 000 anställda under 
senaste tio-årsperioden. En försiktig 
uppskattning är att närmare hälften 
av dessa skulle vara inom Förbundets 
organisationsområde.

Inom Samhall pågår en struktur-
omvandling där företaget orienterar 

Fastighetsanställdas Förbund
Org nr 802000-8622

Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i kronor. 

Uppgifter inom parentes  
avser föregående år.
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sig bort från industrisektorn och 
alltmer satsar på service och tjänster.

Ovanstående visar potentialen att 
öka förbundets medlemsantal genom 
ett framgångsrikt organisationsar-
bete.

Ett tydligt fokus på organisations-
frågan kommer också att metodut-
veckla förbundets arbete. Nya me-
toder kommer uppfinnas och gamla 
metoder återupptäckas.

För Fastighets är det en avgörande 
och positiv utmaning att följa med i 
våra branschers utveckling och fort-

satt se till att de anställda organiseras 
och blir medlemmar i Fastighetsan-
ställdas Förbund.

resUltat och ställning
Som en följd av den svaga utveck-
lingen av ränteplaceringar tvingades 
förbundet under året göra väsentligt 

högre fyllnadsinbetalningar till pensi-
oner för förbundets tidigare anställda 
än vad vi tagit höjd för. En omfördel-
ning genomfördes mot slutet av året 
av pensionsfondens tillgångsslag för 
att få en mer balanserad fördelning 
och förhoppningsvis en bättre utveck-
ling av placeringarna.

Styrelsens förslag till fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen − 893 922
Reservering till kongressfond − 1 000 000
Kvarstående belopp för året balanseras i ny räkning −	1	893	922

Eget kapital Kongress- 
fond

Rättvise- 
fonden

Balanserat 
kapital

Summa  
eget kapital  

Eget kapital 2016-01-01 2 000 000 299 159 127 180 775 129 479 934
Upplösningar ·· ·· ·· ··
Reserveringar 1 000 000 ·· − 1 000 000 ··
Utnyttjande ·· ·· ·· ··
Årets resultat ·· ·· − 893 922 − 893 922
Eget kapital 2016-12-31 3 000 000 299 159 125 286 853 128 586 012
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Resultaträkning
Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1
Medlemsavgifter 133 367 203 134 411 394
Övriga medlemsrelaterade intäkter 3 3 897 211 4 607 212
Nettoomsättning 6 1 128 ··
Bidrag 4 6 070 802 7 657 939
Övriga intäkter 7 9 508 377 7 173 669
Summa intäkter 152 844 721 153 850 214

Verksamhetens kostnader
Medlemsrelaterade kostnader 8 − 30 052 671 − 29 660 967
Avgifter/anslag/bidrag − 8 629 646 − 7 956 188
Personalkostnader 9 − 46 219 653 − 48 979 814
Övriga externa kostnader 8 − 69 752 176 − 73 859 311
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar − 94 180 − 135 243
Summa kostnader −	154	748	326 −	160	591	523

Resultat från den fackliga verksamheten −	1	903	605 −	6	741	309

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 10 − 281 041 1 231 146
Fastighetsresultat 12 − 4 108 14 695
Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1 783 328 905 032
Räntekostnader och liknande resultatposter − 14 970 − 45 290
Summa	resultat	från	finansiella	poster 1 483 209 2 105 583

Resultat före skatt −	420	396 −	4	635	726

Skatter 11 − 473 526 − 395 661

Årets resultat −	893	922 −	5	031	387

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen − 893 922 − 5 031 387
Upplöst tidigare avsatt till kongressfond ·· ··
Ny reservering till kongressfond − 1 000 000 − 1 000 000
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital −	1	893	922 −	6	031	387
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Balansräkning
Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 14 238 062 291 673
Summa materiella anläggningstillgångar 238 062 291 673
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 15 23 131 068 16 688 875
Andra långfristiga fordringar 16 11 528 294 15 555 082
Summa finansiella anläggningstillgångar 34 659 362 32 243 957
Summa anläggningstillgångar 34 897 424 32 535 630

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 3 291 449 6 293 708
Skattefordringar 2 268 965 954 982
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 6 852 874 8 675 381
Summa kortfristiga fordringar 12 413 288 15 924 071
Kortfristiga placeringar 18 102 641 330 108 305 439
Kassa och Bank 12 854 532 3 468 329
Summa omsättningstillgångar 127 909 150 127 697 839

SUMMA TILLGÅNGAR 162 806 574 160 233 469

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 3 299 159 2 299 159
Balanserat kapital 126 180 775 132 212 162
Årets resultat − 893 922 − 5 031 387
Summa eget kapital 128 586 012 129 479 934

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 21 2 000 000 2 000 000
Avsättningar
Avsättning för pensioner 22 5 482 576 10 486 003
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 879 663 3 121 700
Övriga skulder 23 7 418 807 5 467 592
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 11 439 516 9 678 240

26 737 986 18 267 532
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 162 806 574 160 233 469
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Kassaflödesanalys
2016 2015

Verksamheten
Resultat från den fackliga verksamheten − 1 903 605 − 6 741 309
Resultat från finansiell poster 1 483 209 2 105 583
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet − 3 792 588 5 495 152
Betald skatt − 1 787 509 − 365 531
Kassaflöde	från	verksamheten	före	förändring	av	rörelsekapital −	6	000	493 493 895

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(−)/Minskning(+) kortfristiga fordringar 4 824 766 − 5 312 603
Ökning(+)/Minskning(−) kortfristiga skulder 8 470 454 − 3 839 888

13 295 220 −	9	152	491
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 7 294 727 −	8	658	596

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar − 40 570 − 26 543
Investering i finansiella tillgångar − 552 251 − 6 571 247
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 325 188 607
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 5 664 109 1 973 013
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten 5 396 476 −	4	624	170

Finansieringsverksamheten − 3 305 000 0

Årets	kassaflöde 9 386 203 −	13	282	766

Likvida medel vid årets början 3 468 330 16 751 096

Likvida medel vid årets slut 12 854 533 3 468 330

Tilläggsupplysningar	till	kassaflödesanalys
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning 1 643 197 1 884 984
Erhållen ränta 25 518 51 733

1 668 715 1 936 717

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m	m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 94 180 135 243
Reinvesterad utdelning och värdereglering 1 116 659 1 400 392
Avsättningar till pensioner − 5 003 427 3 959 517

−	3	792	588 5 495 152
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäkter
Intäkter inklusive medlemsavgifter redovisas till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Serviceavgifterna redovisas enligt kontantprincipen.

Finansiella placeringar
Värdepapper som är anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärdet. Nedskrivning sker vid varaktig värdened-
gång av marknadsvärdet. Vid värdering tillämpas portfölj-
metoden.

Kortfristigt innehav av aktier och andelar redovisas i 
förekommande fall som omsättningstillgångar och värde-
ras till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde 
(marknadsvärde) enligt portföljmetoden. Räntebärande pla-

ceringar förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt 
värderas enligt anskaffningsvärde.

Eget kapital
Eget kapital utgörs av ändamålsbestämda medel samt balan-
serat resultat. I ändamålsbestämda medel ingår kongress-
fonden och rättvisefonden. När förbundet belastas med 
kostnader för ändamålet sker en upplösning av för ända-
målet avsatta medel under eget kapital.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värdet minskat med avskrivningar. Avskrivningar enligt plan 
baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
ekonomisk livslängd.

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 3–5 år

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Det finns inte några väsentliga poster i förbundets resultat- och balansräkning som baseras på uppskattningar och bedöm-
ningar.

Not 3 Övriga medlemsrelaterade intäkter 2016 2015

Serviceavgifter 3 720 711 3 268 838
Utbildning 138 000 80 000
TFF från Samhall ·· 912 663
Skadestånd 38 500 345 712
Summa 3 897 211 4 607 213

Not 4 Bidrag 2016 2015

Bidrag från RSO och AFA-medel 6 070 802 7 568 065
Övriga bidrag ·· 89 874
Summa 6 070 802 7 657 939
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Not 5 Operationella leasing 2016 2015

Summan av framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal.

Ska betalas inom 1 år 5 285 146 5 839 283
Ska betalas inom 2–5 år 2 152 752 3 674 871
Ska betalas senare än 5 år ·· ··
Under perioden kostnadsförda hyres & leasingavtal 5 364 249 5 647 236
Den operationella leasingen utgörs framförallt av hyrda lokaler och bilar.
Hyresintäkter 37 260 37 260

Not 6 Nettoomsättning 2016 2015

Annonser, prenumerationer 1 128 ··
Summa 1 128 ··

Not 7 Övriga intäkter 2016 2015

Återbäring, Folksam 6 207 875 7 165 967
Övriga intäkter 3 300 502 7 702
Summa 9 508 377 7 173 669

Not 8 Verksamhetens kostnader 2016 2015

Medlemsrelaterade kostnader
Premie, medlemsförsäkring K-hem 19 917 846 20 108 608
Premie, medlemsförsäkring TFF, TGL, BGL 10 084 825 9 366 684
Skadestånd 50 000 185 675
Summa 30 052 671 29 660 967

Övriga externa kostnader
Lokalkostnader 5 184 536 5 503 544
Hyra inventarier, förbrukningsmaterial, serviceavtal 929 021 1 099 696
Resor/konferenser 8 746 201 9 650 461
Tryckkostnader/trycksaker 1 415 277 1 578 880
Kontaktkostnader 576 053 485 880
Kontorsmaterial/distribution/kommunikation 9 796 659 9 185 946
Riskkostnader 28 876 119 177
Övriga externa tjänster 1 885 646 1 995 455
IT & Kommunikation 11 712 914 9 540 000
FASAB Administration 7 693 241 10 800 000
Juridiska tjänster 2 276 411 2 010 806
Uppdragstagare 19 094 673 21 188 638
Övriga förvaltningskostnader 412 668 483 262
Särskilda kongresskostnader: kongressmöte och arrangemang ·· 217 566
Summa 69 752 176 73 859 311
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Not 9 Anställda, personalkostnader och styrelse 2016 2015

Medelantalet anställda 60 63
Andel män % 52 54

Könsfördelning i förbundets styrelse
Andel kvinnor % 56 56

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader:
Styrelse och förbundsledning 2 275 147 2 136 841
Anställda 25 252 342 23 982 015

27 527 489 26 118 856

Sociala kostnader 22 672 796 15 757 204
*varav pensionskostnader 9 898 048 4 858 942

*Särskild löneskatt för pensioner och avsättning för otryggade pensioner ingår inte (avsättning not 23)

Fastighets pensionssystem är dels förmånsbestämt dels premiebestämt och reglerat enligt kollektivavtal. För förmånsbe-
stämd pension gäller att Fastighets är skyldig att löpande avsätta medel till pensionsstiftelse. Detta innebär att stiftelsen 
från tid till annan ska innehålla tillgångar motsvarande den beräknade utfästelsen. Avkastningen i pensionsstiftelsen som 
för året uppgår till 6,44 % (4,62 %) påverkar förbundets pensionskostnader. Pensionsåldern för funktionärer anställda före 
2001-06-30 är 60 år, anställda efter 2001-06-30 är 62 år För övriga anställda är pensionsåldern 65 år. Av Fastighets pen-
sionskostnader avser 1,8 mkr (1,6) förbundets ledning.

Not 10 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2016 2015

Realisationsresultat 810 100 1 515 652
Resultat från andelar i handelsbolag − 1 116 659 − 1 400 392
Ränteintäkter, reverslån, anläggningstillgångar 25 518 51 733
Utdelningar och ränteintäkter övr anläggningstillgångar ·· 1 064 154
Summa −	281	041 1 231 147

Not 11 Skatt på årets resultat 2016 2015

Aktuell skatt 473 526 395 661
Skatt på årets resultat 473 526 395 661

Redovisat resultat, i skattepliktig verksamhet, före skatt 2 036 623 2 416 539

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 445 989 531 639
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i skattepliktig verksamhet 25 469 − 137 737
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 2 068 1 759
Redovisad skattekostnad 473 526 395 661
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Not 13 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015

Ränteintäkter, bankmedel 44 ··
Utdelningar och räntor övr omsättningstillgångar 1 643 197 820 829
Övriga finansiella intäkter 140 087 84 203
Summa 1 783 328 905 032

Not 12 Fastighetsresultat 2016 2015

Hyresintäkter och övriga intäkter 37 260 22 260
Fastighetskostnader − 41 368 − 7 565
Summa −	4	108 14 695
Avser Brf Tjället

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 814 630 1 814 627
Årets inköp 40 570 ··
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 855 200 1 814 627

Ingående avskrivningar − 1 522 958 − 1 387 711
Årets avskrivningar − 94 180 − 135 243

Utgående ackumulerade avskrivningar −	1	617	138 −	1	522	954
Utgående redovisat värde 238 062 291 673
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Not 15 Långfristiga värdepappersinnehav 2016-12-31 2015-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Vid årets början 16 688 875 16 429 326
Nyanskaffningar 7 556 100 1 651 901
Reinvesterade utdelningar 2 752 8 646
Försäljning ·· − 606
Resultat handelsbolag − 1 116 659 − 1 400 392
Bokfört värde vid årets slut 23 131 068 16 688 875

Andel % Bokfört värde Marknadsvärde
Onoterade värdepapper
Facklig administration i samverkan, 6F AB 13 10 972 600
Rönneberga 6 2 970 136
Aftonbladet Hierta AB 80 998
Aktier/andelar Folkrörelseföretag 2 964 444
Andel i Brf Tjället 789 438
LO-Mediehus 713 902
Summa 18 491 518

Noterade värdepapper
Swedbank 4 639 550 18 178 275
Summa 23 131 068 18 178 275

Not 16 Övriga långfristiga fordringar 2016 2015

Ingående nominellt värde 15 555 082 10 644 384
Tillkommande fordringar 1 432 000 5 132 321
Reglerade fordringar − 5 458 788 − 221 623
Utgående ackumulerat nominellt belopp 11 528 294 15 555 082

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 961 550 885 353
Upplupna ränteintäkter 45 394 35 867
Upplupna bidrag 2 176 195 3 453 999
Upplupna medlemsavgifter (netto) ·· 2 807 765
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 669 735 1 492 397
Summa 6 852 874 8 675 381
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Not 18 Kortfristiga placeringar 2016-12-31 2015-12-31

Börsaktier 687 435 687 435
Förbundsfonder, Swedbank, Robur 24 994 357 24 994 357
Institutionell Kort ränta Nordea 4 071 802 12 261 702
Övriga fonder Nordea 31 698 085 31 698 085
Övriga fonder, Robur 27 154 631 24 630 938
Övriga placeringar Nordea 13 670 000 13 670 000
Reverslån, KF 516 492 514 392
Värdereglering vid överföring från avdelningar − 151 472 − 151 471
Summa 102 641 330 108 305 438

Bokfört värde Marknadsvärde
Börsaktier 687 435 6 404 709
Förbundsfonder, Swedbank, Robur 24 994 357 37 905 426
Institutionell Kort ränta Nordea 4 071 802 4 470 546
Övriga fonder Nordea 31 698 085 37 220 248
Övriga fonder, Robur 27 154 631 37 035 147
Övriga placeringar Nordea 13 670 000 8 034 300
Reverslån, KF 516 492 516 492
Värdereglering vid överföring från avdelningar − 151 472 − 151 471
Summa 102 641 330 131 435 397

Not 19 Nyckeltal, mkr 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat facklig verksamhet − 1,9 − 6,7 − 2,9 − 1,8 9,4
Årets resultat − 0,5 − 5 − 0,5 1,6 11,2
Eget kapital 129 129,5 134,5 134,9 133
Soliditet % 80,2 81,8 82,4 79 77,6
Medlemsantalet 29 883 29 893 29 761 29 539 30 758

Not 20 Eventualförpliktelser 2016-12-31 2015-12-31

Ansvar som delägare i Rönneberga Kursgård HB 54 822 000 61 183 000
Summa 54 822 000 61 183 000

Not 21 Obeskattade reserver 2016-12-31 2015-12-31

Periodiseringsfond beskattningsår 2012 1 000 000 1 000 000
Periodiseringsfond beskattningsår 2013 1 000 000 1 000 000

2 000 000 2 000 000
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Not 23 Övriga skulder 2016-12-31 2015-12-31

Ej fördelade medlemsavgifter 3 627 722 ··
Fastighets a-kassa 872 231 2 509 900
Personalens skatter och avgifter 1 097 615 1 208 403
Sociala avgifter 1 118 549 1 181 779
Övriga avgifter 702 690 567 510
Summa 7 418 807 5 467 592

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner 1 074 429 982 106
Semesterlöneskuld 3 142 491 3 468 157
Löneskatt 2 451 832 ··
Förutbetalda bidrag ·· 2 617 031
LO-TCO Rättsskydd pågående arbeten 1 053 871 687 868
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 716 893 1 923 078
Summa 11 439 516 9 678 240

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningen avser pensioner som ej tryggats i stiftelse hos Kooperationens 
pensionsanstalt och som överstiger överskottet i stiftelsens fond.
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Förbundsstyrelsen uttalar sitt tack till medlemmar, arbetsplatsombud, klubbar,
avdelnings styrelser, fackliga ombud och samtlig personal både lokalt och centralt  
för ett förtjänstfullt arbete under förbundets 80:e verksamhetsår.

Stockholm den 30 augusti 2017

Magnus Pettersson Yvonne Nygårds Jari Visshed

Christina Petranyi Ljiljana Panic Patrik Hellström

Roger Sandlund Kjell-Ivar Lundgren Cecilia Samuelsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 september 2017

Anette Lindgren Magnus Bengtsson Ysabel Nilsson Saavedra

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Slutord
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Fastighetsanställdas Förbund, org.nr 802000-8622

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fastighetsanställdas Förbund 
för 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
bundets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

grUnd för Uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar 
enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns 
ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av separat avgiven Verksamhetsberättelse för 2016 (men 
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 
av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

den aUktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 − Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar re-
visionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

 − skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som 
har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

 − utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

 − drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-
ler förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
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 − utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehål-
let i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

de förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Fastighetsanställdas Förbund för 2016.

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

grUnd för Uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för vårt uttalande.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den 
auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skep-
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tisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgär-
der, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 1 september 2017

Magnus Bengtsson Anette Lindgren Ysabel Nilsson Saavedra

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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