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Till skillnad mot föregående år har vi inte haft någon 
avtalsrörelse utan fokus har kunnat ligga på förbundets 
interna verksamhet. Att fortsätta bygga på vår lokala 
verksamhet och bland annat arbeta med att få igång de 
avdelningar som ännu inte lyckats med egen verksam
het och att ha organiseringsarbetet i fokus. Vi måste 
bli fler medlemmar för vi är inte starkare än vad vi 
tillsammans är.

Trots det goda arbete som många medlemmar, 
förtroendevalda och anställda gjort lyckades vi inte  
öka medlemsantalet utan tappade 575 medlemmar 
under året. 

Jag skulle vilja påminna om det fackliga löftet:
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några 
omständigheter arbeta för lägre lön eller på sämre 
villkor än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra 
detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta 
löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav” 

Två stora händelser har inträffat under året, för
bundets kongress och valrörelsen med val till riksdag, 
landsting och kommuner. Kongressen redovisas under 
en egen rubrik samt under förbundsstyrelsen.

Under valrörelsen gjordes ett stort och bra arbete 
bland LOförbundens medlemmar och förtroende
valda. Framförallt såg man resultatet under de sista 
veckorna innan valdagen. Jag var själv ute i valrörelsen 
under några veckor och upplevde en förändring från 
våren till efter sommaren då de fackliga frågorna fick 
mer och mer fokus. Det tror jag var en avgörande orsak 
till att valresultatet blev bättre än vad opinionssiffrorna 
visade i mätningarna veckorna innan valet.

Ordförande har ordet
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Trots det blev det ett tufft parlamentariskt läge där 
Stefan Löfven till slut tvingades kompromissa med 
C och L för att få en fortsatt socialdemokratisk ledd 
regering. Mandatfördelning blev 144 för S, MP, V och 
143 för Alliansen. 

Räknas SD röster så har svenska folket valt att lägga 
sina röster till 60 procent på det borgerliga blocket mot 
40 procent på vänsterblocket. Här har vi tillsammans 
mycket att göra till kommande val.

Jag ser med tillförsikt fram emot förbundets 
kommande verksamhet, att vi tillsammans fortsätter 
bygga den så för oss viktiga lokala grundorganisationen 
i form av klubbar och arbetsplatsombud. Våra avdel
ningar ska också få en möjlighet att utvecklas inte 
minst för vår interna demokratis skull.

Magnus Pettersson
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Medlemsavgifter
Avgiftssystemet bygger på 23 avgiftsklasser där alla betalar 
150 kronor plus procentavgift på inkomsten, med undantag 
av avgiftsklass 21, elevmedlemskap, 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 1 045 150 1,28 % 90 240 355
7 000–8 999 2 337 150 1,28 % 109 259 374
8 500–9 999 3 696 150 1,28 % 128 278 393
10 000–11 499 4 1 184 150 1,28 % 147 297 412
11 500–12 999 5 818 150 1,28 % 166 316 431
13 000–14 499 6 884 150 1,28 % 186 336 451
14 50015 999 7 1 261 150 1,28 % 205 355 470
16 00017 499 8 1 321 150 1,28 % 224 374 489
17 500–18 999 9 1 470 150 1,28 % 243 393 508
19 000–20 499 10 2 889 150 1,28 % 262 412 527
20 500–21 999 11 3 398 150 1,28 % 282 432 547
22 000–23 499 12 4 027 150 1,28 % 301 451 566
23 50024 999 13 2 458 150 1,28 % 320 470 585
25 000–26 499 14 1 653 150 1,28 % 339 489 604
26 50027 999 15 1 276 150 1,28 % 358 508 623
28 00029 499 16 761 150 1,28 % 378 528 643
29 500–30 999 17 402 150 1,28 % 397 547 662
31 00032 499 18 196 150 1,28 % 416 566 681
32 500–33 999 19 102 150 1,28 % 435 585 700
34 000 20 182 150 1,28 % 455 605 720
Elevmedlem 21 14 0 0 % 0 0 0
Tjänste/avtalspension 22 186 150 0 % 0 150 150
Ålderspensionär 23 2 784 150 0 % 0 150 150
Summa medlemmar: 29 344

Verksamheten 2018
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Kongressen
Den 2527 maj 2018 genomförde Fastighetsanställdas 
Förbund sin 18:e ordinarie kongress på Essinge 
konferenscenter, Stora Essingen, Stockholm.

Kongressen samlades under temat ”Vi är alla”, då 
våra medlemmar kommer från världens alla länder och 
kulturer. 

På kongressen deltog 105 ombud som behandlade 
147 motioner. Motionerna var indelade i områdena 
stadgar, organisering, arbetsmiljö, försäkringar, 
fackligpolitiskt, studier, ekonomi, information och 
policyfrågor.

På kongressen fattades det bland annat beslut om att 
införa pris för ”Årets facklig kamrat”, att förbundet ska 
verka för att delade turer ska försvinna, allmän visstid 
och hyvling ska avskaffas och städarens arbetssituation 
ska uppmärksammas för allmänheten. 

Kongressen beslutade om flera förändringar i 
förbundets stadgar.

• Antalet yrkesverksamma ledamöter i 
förbundsstyrelsen utökades från sex till tio personer. 
En förändring gjordes också när det gäller ersättare 
till förbundsstyrelsen. Tidigare var ersättarna 
personliga, nu är det i stället sex ersättare som går in 
i den ordning de är valda.

• Som en del i den demokratiska 
processen inrättas avdelningsforum. 
En samarbetsform vars syfte är 
att samordna avdelningarnas 
verksamhet inom LO Distriktens 
geografi. Exempel på samordning 
är gemensam verksamhet och 
gemensamma nomineringar till olika 
uppdrag.

• Kongressen fattade också beslut 
om en ny modell för revision och 
valberedning.

Fastighetsanställdas Förbunds kulturstipendium 
delades ut till, med följande nomineringar:

Kiki Nilsenius Hon dyker upp med musik och texter 
i en vardag som berör. Där skildras människor och 
händelser som är på riktigt. Vi hör om orättvisor och 
märkliga saker i vårt samhälle. Hon tar tydlig ställning 
för solidaritet och rättvisa och mot rasism och överhet.

Iso Porovic För ett samlat konstnärskap, för sin kamp 
mot orättvisor, för sitt artisteri, för sina texter, för sitt 
tydliga ställningstagande för integration och mångfald. 
Genom brinnande intresse och med professionell 
regi hjälper han teatergrupper och lyfter nivån på 
amatörteatern. Spelet om hungermarschen i Ådalen 
1917 är ett av många bevis på hans kunnande och 
engagemang för att med teaterns hjälp lyfta angelägna 
samhällsfrågor.

Malena Ernman Hon finns hos oss i vardagen 
och i världens förnämsta operahus. Med modigt 
användande av olika musikstilar lämnar hon ingen 
oberörd. Glädje och sorg blir till styrka. Så inspirerar 
hon och motverkar rasism, så bidrar hon i kampen för 
alla människors lika värde.

Tal under kongressen hölls av:

Jaana Ylitalo, vice ordförande PAM, Finland, ordförande SUN
Mikael Johansson, ordförande Målarna, ordförande i 6F 
Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, 
Eddy Stam, UNI Global Property Services
KarlPetter Thorwaldsson, ordförande LO
Ola Palmgren, SSU
Anna Sundström, Olof Palmes International Center
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En i princip ny förbundsstyrelse valdes på förbundets 
stora händelse under 2018, vår 18:e ordinarie kongress. 
Den hölls på Essinge konferenscenter, stora Essingen i 
Stockholm under temat ”Vi är alla”.

Till förbundsledning omvaldes Magnus Pettersson, 
förbundsordförande, Yvonne Nygårds andre förbunds
ordförande och Jari Visshed tredje förbundsordförande.  
Som övriga ordinarie yrkesverksamma ledamöter i 
förbundsstyrelsen valdes Patrik Hellström, Ysabel Saa
vedra Nilsson, Timo Närhi, Camilla Claesson, PerOlof 
Timan, Jessika Bäckman, David Sjörén, Joakim Olofs
son, Eshag Najmeddin och Veronica Boström.

Till ersättare, att gå in i ordningsföljd, valdes  
Frida Cederborg, Roger Sandlund, Christina Petranyi, 
Annica Falck, Anita Göransson och Curt Öhrström.

Förbundsstyrelsen under året genomfört 15 proto
koll förda möten. Under årets första månader handlade 
styrelsearbetet mycket om att förbereda sig inför kon
gressen, bland annat arbetet med att behandla motio
ner. Resten av året var fokus på att ta fram arbetssätt 
för den nya förbundsstyrelsens samt planering inför 
2019 års verksamhet.

Förbundsstyrelsen har följt upp det ekonomiska 
utfallet efter varje tertial, det har gjorts tillsammans 
med verksamhetsansvariga. Verksamhetsplanen och 
budget har i stort sett kunnat följas. Revisorerna har 
löpande följt verksamheten och regelbundna möten 
har hållits med förbundsledningen.

Förbundsstyrelsen har beslutat att prioriterade 
mål för 2019 är organisering, att öka den fackliga 
närvaron på arbetsplatser samt att ta fram en 
strategi för hur vi gemensamt kan bygga upp den 
fackliga koncernverksamheten på större nationella/
internationella företag.

Under 2019 ska förbundet fokusera på att bygga 
lokal facklig organisation och få igång klubbar, för att 
under 2020 arbeta mot väl fungerande avdelningar.

Förbundet ska ledas på ett öppet och demokratiskt 
sätt. Det innebär att fatta löpande beslut som gagnar 
förbundet och dess medlemmar, att besluten är 
strategiska och med ett långsiktigt perspektiv. Att 
fortsätta arbetet med att titta på struktur, arbetssätt 
och rutiner i förbundets verksamhet och fatta de beslut 
om eventuella förändringar som krävs.

Årets mottagare av förtjänsttecken i guld
Förtjänsttecknet är ett förgyllt märke och kan tilldelas 
medlem som uppfyller följande villkor:

1. Minst 20 års verksamhet som arbetsplatsombud, 
styrelseledamot i avdelning eller företagsklubb, 
revisor i avdelning/samorganisation fram till 2010.

2. Minst 10 år som förbundsstyrelseledamot, revisor, 
ombudsman 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.

2018 har förbundsnålen i guld tilldelats: Einar Juvonen, 
Nils Eric Ekengren, Wilhelm Lundman och Tommy 
Nygårds

Förbundsstyrelsen
Foto: Anna Ledin Wiren
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Information
Förbundet ska informera om verksamheten till med
lemmar 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 kollektivavtal 
är lika viktigt.

Informationsarbetet innebär i huvudsak att delta i 
och stödja förbundets verksamhet. 

Förbundets webb med offentlig webb – hemsidan, 
intranät och extranät är huvudkanalerna för förbun
dets kommunikationsverksamhet, utöver ordinarie 
verksamhet med möten, uppsökande verksamhet och 
alla dagliga möten med medlemmar. 

Hemsidan och facebook utgör huvudkanalerna för 
förbundets utåtriktade informationsverksamhet. Arbe
tet med dessa kanaler dominerar informationsarbetet.

Fastighetsfolket
Fastighetsfolket kom ut med tio nummer och dagligen 
på sajten fastighetsfolket.se. Fastighets kongress 
och riksdagsvalet var två ämnen om dominerade 
rapporteringen. Vi rapporterade också bland annat om 
#metoo, om brister i sjukförsäkringen, om fördelen 
med medlemsförsäkringarna, om industriavtalet 
och rapporter om hur den lönemodellen fungerar. 
Medlemmar som har svårt att klara sig på deltidslön 
och andra som fått extra 
lönepåslag lokalt var 
andra ämnen. 

Tidningen var på plats 
i Lima och bevakade 
Fastighets och UNI:s 
biståndsprojekt i Peru. 

Vi fortsätter att 
utveckla journalistiken 
och sprider den på fler 
plattformar. VÄGRAR GE UPP PERNILLA KLING TAR STRID MOT FÖRSÄKRINGSKASSAN 

En tidning för alla medlemmar  i Fastighetsanställdas FörbundNummer 2 • Februari 2018

 
INTERVJUN
”Som gay har man  tyvärr fått lära sig  att stå ut med mycket”

VAL 2018
Trygghet 
på jobbet 
en viktig fråga

21 %
23 000 läser 

Fastighetsfolket  
– en ökning med 

21 procent  
på ett år.
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Regionerna har under året genomfört 10 olika AFA
projekt gällande information om avtalsförsäkringar och 
genom dessa projekt nått cirka 1.400 anställda. En stor 
del av dessa projekt har finansierats av AFA via LO. 
Projekten innehöll även så kallade ”försäkringssamtal”, 
där det genomfördes 1.343 dokumenterade försäkrings
kvartar under året fördelade på 126 företag. Förbundet 
har dessutom genomfört extra försäkringsprojekt i tre  
regioner och varit involverad i LOs s.k. ”Ringprojekt”  
under oktobernovember där förbundet dessutom 
medverkat i styrgruppen. Dessa aktiviteter finansi
erades nästan uteslutande med externa medel. 

I förbundet fanns vid årsskiftet 315 registrerade 
försäkringsinformatörer. Informatörernas verksamhet  
resulterar i att ett stort antal medlemmar erhåller  
berättigade ersättningar från avtals och medlems
försäkringar. 211 försäkringsinformatörer deltog på  

Avtals- och medlemsförsäkring
LOdistriktens grund eller vidareutbildningar. 

Försäkrings informatörerna har i sitt lokala arbete 
registrerat 5.585 försäkringssamtal i det s.k. ”FFtorget”. 

Ansvarig för Avtals och medlemsförsäkring har 
genomfört en konferens med regionernas försäkrings
samordnare. 

Fastighets finns representerade i LOs försäkrings
utskott och tillsammans med Folksam har förbundet 
en central och fem regionala försäkringskommittéer. 

Alla rättshjälpsärenden bedöms tillsammans med 
LOTCO Rättsskydd AB. Detta innebär att alla rätts
hjälpsärenden får en juridisk prövning. Majoriteten  
av rättshjälpsärendena är indragna eller nekade sjuk
penningar och livräntor.

Det har inkommit 63 nya rättshjälpsansökningar 
och dessa har handlagts av ansvarig på förbundskonto
ret. LOTCO Rättsskydd AB har avslutat 17 ärenden.

 Verksamhetsberättelse 2018   7



2018 präglades av att det var valår. Året kan också 
beskrivas med stor politisk oro, såväl i landet som 
internationellt. 

Valresultatet utmynnade i att en klar arbetar och 
fackföreningsfientlig majoritet finns i Sveriges riksdag 
och i många kommuner och landsting. 

Det var inte det vi hade hoppats på för att förbun
dets krav om mer ordning och reda på arbetsmarkna
den och minskade klyftor skulle kunna bli verklighet. 
För det är just därför vi bedriver den fackligpolitisk 
verksamheten. 

Verksamheten gör vi i huvudsak tillsammans med 
andra förbund inom LO och 6F. Vårt 6F samarbete 
med fackligpolitisk verksamhet har under året varit 
bra på flera håll i landet, men behöver utvecklas på 
några andra. Flera politiska förslag och gemensamma 
utspel har gjorts och samarbetet runt det har fungerat 
bra. Bra var också samarbetet kring material och annat 
stöd i valrörelsen.  

Trots att valresultat säger något annat så fungerade vår 
valrörelse i förbundet på det stora hela mycket bra. I 
valarbetet bör särskilt nämnas ringkampanjen och det 
otroligt bra resultatet som gjordes i Stockholm. Totalt 
registrerade förbundet cirka 16 500 medlemssamtal, 
varav cirka 60% av dessa gjordes per telefon. Ett par 
regioner var lite sega i starten men i valrörelsens 

Facklig-politisk verksamhet
slutskede var aktiviteten ganska hög. Dock bör sägas 
att betydligt fler personer borde ha varit med, några 
få slet mycket medan ganska många gled undan och 
gjorde bara det som de måste för att verka intresserade. 

Vi hade en LOgemensam valupptakt och i samband 
med den hade 6F och förbunden egna upptakter.
 
Fastighets deltog på 1 maj firande runt om i landet. 
Vår förbundsordförande Magnus Pettersson höll tal i 
Norrtälje. Fastighets hade två budskap på första maj 
”Heltid – Ja” och ”Hyvling –Nej”. 

Vi har också deltagit på andra aktiviteter till exempel 
familjedagar, stadsfestivaler och liknande i enlighet 
med verksamhetsplanen. Några avdelningar och  
regioner deltog i de LO gemensamma aktivitets
veckorna. Några regionala träffar med fackligtpolitiskt 
aktiva medlemmar har likaså genomförts. Ett drygt 
100tal medlemmar har deltagit på utbildningar med 
facklig politisk inriktning. Träffar för samordnarna har 
genomförts. 

Vi har en stor uppgift de närmaste åren och det handlar  
om att samtala med våra medlemmar om vilken 
människosyn som ska råda och vilket samhälle vi vill 
ha. Vi måste bättre visa att vi bryr oss människors 
vardag och att vi ser de orättvisor som finns i samhället 
och på arbetsmarknaden.

Foto: Anna Ledin Wiren
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Förbundet prioriterade att förbereda och utveckla 
avdelningarnas ombud då det var många nya ombud 
som deltog på kongressen. Förbundets organisation 
bygger på direkt demokrati i avdelningarna och att 
medlemmar engagerar sig på sina arbetsplatser. 
Förbundets långsiktiga satsning på att upprätthålla 
den demokratiska processen har inneburit att det 
finns klubbar som inte upplever att de är involverade i 
förbundets verksamhet. 

En tredjedel av förbundets medlemmar har en 

Redovisning av klubbar i respektive region samt antalet medlemmar som omfattas av klubbverksamhet.

2018 Antal medlemmar
Antal klubbar i 

respektive region
Medlemmar som 
omfattas av klubb % omfattning

Ost 6 873 33 2 576 37% 
Väst 6 913 57 3 236 47% 
Tvärs 5 108 38 1 348 26%
Nord 4 834 43 1 403 29%
Syd 5 615 28 1 101 19%
FB 29 343 199 9 664 33%

Redovisning av klubbidrag per region.  

2018 Klubbidrag Antal medlemmar  
Ost 13 1 395
Väst 39 2 247
Tvärs 19 923
Nord 7 210
Syd 18 760
FB 96 5 535

Organisering
klubb på sin arbetsplats, det är relativt stora skillnader 
mellan regionerna. Närmare hälften av medlemmarna 
arbetar på arbetsplatser med en klubb i region Väst 
och i region syd har var femte medlem en klubb på 
arbetsplatsen. 

För att erhålla klubbidrag ska klubben lämna in 
verksamhetsberättelse, årsmötes protokoll och en 
förteckning på vilka som är förtroendevalda och 
ansöka om klubbidrag. Det är 96 klubbar som ansökt 
om klubbidrag.

 Verksamhetsberättelse 2018   9



Medlemsutveckling 2018
Förbundet minskade antalet medlemmar med 576 personer till 29 343 jämfört med 
föregående år.

Värvade medlemmar 
Under året har det värvats 1 402 medlemmar till förbundet. 

De som värvat flest antal medlemmar uppdelat i olika kategorier
103 förtroendevalda och medlemmar på Samhall har värvat 444 nya medlemmar.
10 administratörer har värvat 417 nya medlemmar.
31 ombudsmän och fackliga ombud på regionkontoren har värvat 214 nya medlemmar.
19 förtroendevalda på avdelningarna (FO) har värvat 127.
49 förtroendevalda och medlemmar i städbranschen har värvat 131.
42 förtroendevalda och medlemmar i fastighetsbranschen har värvat 65.

Medlemsutveckling 2018
2018 Jan Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Utv 2018  
Ost 6 914 6 902 6 929 6 891 6 894 6 865 6 898 6 859 6 885 6 858 6 873 78 1,13%
Väst 7 066 7 041 7 012 6 970 6 966 6 927 6 939 6 911 6 884 6 914 6 913 172 2,44%
Tvärs 5 288 5 288 5 266 5 224 5 180 5 168 5 139 5 120 5 158 5 126 5 108 194 3,79%
Nord 4 914 4 921 4 894 4 902 4 872 4 842 4 833 4 816 4 832 4 877 4 834 64 1,32%
Syd 5 687 5 639 5 627 5 638 5 619 5 612 5 589 5 587 5 591 5 576 5 615 68 1,19%
FB 29 869 29 791 29 728 29 625 29 531 29 414 29 398 29 293 29 350 29 351 29 343  

50 78 63 103 94 117 16 105 57 1 8 576 1,95%
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Avdelningsstatus 2012–2018

Förbundets definition av avdelningarnas status
Passiv avdelning – Det saknas förtroende valda i avdelningen och region
kontoren genomför medlemsmöten och aktiviteter inom avdelningen.

Avdelning på gång – Det finns fler än en styrelse ledamot i avdelningen, 
förtroendevalda utbildas och får hand ledning för att bedriva utåtriktade 
aktiviteter.

Aktiv avdelning – Avdelningen genomför utåtriktade aktiviteter som 
avdelnings styrelsen själv tar initiativ till. Utåtriktade aktiviteter kan 
exempelvis vara uppsökerier i avdelningen, temamöten för företagsklubbar, 
företagsbesök, torgmöten, deltagande i tvärfackliga aktiviteter med mera.

Könsfördelning i förbundet
Förbundets medlemmar består av 49 % kvinnor 
och 51 % män, det är väsentligt fler män än 
kvinnor bland förbundets förtroendevalda.

Värvade medlemmar 
per region och 
förbundskontor 2018. 

Region Ost 433
Region Väst 238
Region Tvärs 198
Region Nord 221
Region Syd 264
Förbunds
kontoret 47
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Fastighets är aktiva i UNI, den 
federation förbundet är anslutna 
till. Bland annat är förbundet 
representerat i styrelserna för UNI 
Global Property Services och UNI 
Europa Property Services. Förbundet 
har dessutom under året deltagit 
i UNI Globals kongress, på UNI 
Europa Property Services konferens 
och på UNI Global Property Services 
möte. Även inom UNI Youth är 
förbundet aktivt på nordisk och 
europeisk nivå.  

Förbundet deltar i ISS Network, 
där man arbetar för att stärka det 
Europeiska Företagsrådet för ISS. 
Under året framförhandlades ett avtal 
om ett nytt Europeiskt Företagsråd 
för Lassila & Tikanoja. 

Inom sociala dialogen har förbun
det varit representerat vid de tre mö
tena som hållits för städbranschen. 

Förbundet genomförde lyckade 
manifestationer runt om i landet 
under Internationella Rättvisedagen, 
den 15 juni.

Förbundet är ansvarigt för ett 
biståndsprojekt i samarbete med 
UNI och Union to Union. Projektet 
syftar till att stärka de fackliga 
organisationerna för städare och 
väktare i Peru. 

Magnus Pettersson ingår 
i styrelsen för SUN, Service 
och tjänstebranschens Union i 
Norden, Joakim Oscarsson i SUN 
Fastighetsbranschen och Ewa 
Edström i SUN Städbranschen.

Internationellt

2018 var första hela året som Ungdom och Jämlikhet 
funnits som eget verksamhetsområde med ansvarig  
på förbundskontoret och samordnare i regionerna. 
Verksamhetsområdet har haft förstärkning med en 
resurs i form av Emil Isenheim, som i projektform 
arbetat med ungdomsfrågorna. Fokus har varit ung
domsfrågor. Träffar och utbildningar har genomförts  
i samtliga regioner. Insatser inför valet har gjorts på 
några håll. 

Arbetet med att utbilda skolinformatörer har inletts, 
men mer återstår, fler informatörer behövs och ett eget 
förbundsanpassat informationsmaterial ska tas fram. 
En arbetsbeskrivning för informatörerna kommer att 
arbetas fram.

Alla regioner var med på LOs aktivitet ”Facket på 
sommarjobbet”. 

Förbundet har via Emil Isenheim varit representerat 
i LOs centrala Ungdomskommitté (CUK) och 
vi har haft representation i några LOdistrikts 
ungdomsgrupper (RUK). I samband med kongressen 
genomfördes en utbildning för 23 unga medlemmar, 
kursen var mycket uppskattad.  

Förbundet deltog på några Pridemanifestationer 
under året. Ett tvärfackligt kvinnligt nätverk har 
startats i region Tvärs.

Förbundet har tagit del av Katalys klassprojekt och 
det ska följas upp under 2019.

Ungdom och 
Jämlikhet
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Fastighetsanställdas Förbunds avtalsenhet har under 
året genomfört 25 stycken centrala förhandlingar, nio 
ärenden har gått till LO/TCO Rättsskydd för stämning. 
Avtalsenheten har varit med och inrangerat 19 avtal 
med Samhall AB. Anledningen är att man valt att 
lämna Almega Samhallsförbundet för att gå över till en 
ny arbetsgivarorganisation, KFO. Övergången gäller 
från och med årsskiftet 2018 till 2019.

Avtalsenheten har under 2018 varit med och tagit 
fram och genomfört en 2dagars utbildningsinsats 
i två steg som handlar om förhandlingsteknik för 
förtroendevalda. Under hösten skedde den andra 
utbildningsinsatsen, som handlade om kollektivavtalen 
inklusive bilagor, för förtroendevalda. Dessutom 
genomfördes en 1dagsutbildning för ombudsmännen 
om kollektivavtalet inom de sju förbund som delar 
Samhallsavtalet. Utbildningen hölls på sex olika platser 
i landet. Denna utbildning var otroligt uppskattad 
och responsen från de skriftliga utvärderingarna från 
kursdeltagarna var väldigt positiva.

Avtals- och förhandlingsverksamhet

Den 20 augusti fattade regeringen beslut om att 
ändra i sjukförsäkringen vilket innebar att karensdagen 
slopades och ersattes med ett karensavdrag. De nya 
reglerna började gälla från årsskiftet 2018/2019. För 
oss innebar det att vi fick ändra text och räkneformler 
i alla 19 gällande kollektivavtal som vi har med 
arbetsgivarorganisationerna.  

Den 4 och 5 juni hade samordnarna på avtal 
och förhandling på respektive region en ”lunch 
till lunchträff”. Målet med träffen var att få igång 
förberedelse och organisering inför de kommande 
avtalsförhandlingarna 2020.  Under året har det även 
genomförts ett flertal telefonmöten.

Centrala förhandlingsärenden har fortsatt delegerats 
till lokalombudsmän, ärenden som är av principiell 
karaktär och kollektivavtalstolkningar har fortsatt 
hanterats av centralt placerade ombudsmän. 
De vanligaste förhandlingsärendena under 2018 var 
brott mot kollektivavtalet, LAS och MBL. 

Almega Samhallsförbundet 
2017-10-01 - 2020-09-30
Arbetsgrupp som ska över 
nuvarande lönesystem i avtalet.
Arbetsgrupp om att fortsätta 
arbetet om att se över 
utvecklingsanställningsavtalet.

Fastigo F-avtalet 
2017-04-01 - 2020-03-30
Arbetsgrupp lärlingsavtal.
Arbetsgrupp arbetstider.
Arbetsgrupp lokal lönebildning.

Almega Fastighetsarbetsgivarna 
2017-04-01 - 2020-03-30
Arbetsgrupp arbetstider.
Arbetsgrupp lokal lönebildning.

Arbetsgrupper som fortgår
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Arbetsgivare 
anslutna till 
arbetsgivar-

organisation. 

Avtalsområde 

Antal

Arbetsgivare 
med 

hängavtal. 

Avtalsområde 

Antal

Medlemmar  
anställda av arbets givare 

anslutna till  
arbetsgivar organisation. 

Avtalsområde

Antal

Medlemmar 
anställda av 

arbetsgivare med 
hängavtal. 

Avtalsområde 

Antal
Summa 

medlemmar
AA Branchavtalet Idrott 703 327 144 94 238
AA Branschavtal Ideella & 
Ideburna 213 85 28 15 43
AFOavtalet 1 0 49 0 49
ALMEGA Fastighetsavtal 1 588 657 1 440 269 1 709
ALMEGA serviceentreprenad 1 099 594 9 247 370 9 617
ALMEGA, Specialservice 572 65 436 59 495
ALMEGA, Asylboende 0 0 0 0 0
BAO Städning i egen regi 46 14 8 2 10
Bemanningsföretag 44 3 25 3 28
Fastigo Favtalet Agorg 1 100 112 3 822 38 3 860
FVStädning i egen regi 10 1 1 0 1
IDEA Fastighetsavtal 25 4 36 0 36
IDEA Städning i egen regi 7 3 5 0 5
KFO Fastigo Favtalet 56 3 723 9 732
KFO, Fastighetsskötsel, FHPA 314 44 148 10 158
Sobona/Fastighetsarbete 
Pacta/Fastighetsarbete 39 0 388 0 395
Samhall 1 0 5 213 0 5 213
TjfAg Städning i egen regi 102 28 21 3 28
TjfAg Fastigheter 5 0 0 0 0
TjfAg Fönsterputs 44 17 164 4 168
Summa 5 969 1 957 21 898 876 22 785

Ålderspension 2715
Tjänste/avtalspension 255
Arbetslös 1851
Aktivitetsersättning 229
Utbildning 121
Annat Förbund 526
Sjukersättning 850
Elevmedlemskap 12
Summa 6 559
Totalt antal med-
lemmar 29 344

Avtalsbeståndet 
2018
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Förbundet har tilldelats 5.319.259 kronor för att 
bedriva regional skyddsombudsverksamhet på arbets
platserna. Förbundet har även avsatt egna medel för 
den regionala skyddsombudsverksamheten. Under året 
genomfördes 963 skyddsronder, fördelade på 525 olika 
arbetsställen.

Förbundet hade vid årsskiftet 881 lokala skyddsombud, 
101 huvudskyddsombud och 37 regionala skydds
ombud registrerade. 293 lokala skyddsombud har 
fått personligt besök från RSO enligt av förbundet 
framtagen checklista. 

203 skyddsronder med inriktning ”Kemiska 
hälsorisker” genomfördes under den internationella 
arbetsmiljöveckan, 22–28 oktober. 

Arbetsmiljö

Temadagar har genomförts, både höst och vår, i alla 
regioner. Sammanlagt har 597 deltagare registrerats 
på dessa dagar, medan 6 skyddsombud gått centrala 
utbildningar.

Arbetsmiljöansvarig har genomfört två konferenser 
med regionernas arbetsmiljösamordnare. 

Arbetsmiljösamordnarna har haft kontinuerliga 
möten med respektive regionala skyddsombud (RSO). 

Inom forskningen har förbundet deltagit i ett 
arbets miljöprojekt,  ”Webbutbildning höga tryck”. 

Inom arbetsmiljöområdet fanns förbundet 
representerat i Svensk Standardiserings Tekniska 
kommittéer för Trädgårdsmaskiner, Städkvalitet samt 
Snabbtester för droganalyser. 
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Förbundet har arbetat för att utveckla Yrkeshögskolans 
fastighetsutbildningar och gymnasieskolans VVS och 
Fastighetsprogram. Målet är att vi ska finnas med 
yrkeshögskolans och gymnasieskolans programråd på 
skol, regional och central nivå. 

På central nivå och i vissa regioner har förbundet 
varit representerat. Vid årets slut fanns vi med i en 
handfull programråd på skolnivå. 

Förbundet har under året deltagit i LOs utbildnings
politiska utskott. Regionerna har lyft yrkesutbildnings 
och kompetensutvecklingsfrågor på olika träffar med 
förtroendevalda. 

I FU (Fastighetsbranschens utbildningsnämnd) är vi 
representerade i styrelsen och i det praktiska arbetet 
är vi drivande och aktiva i frågor rörande branschens 
utbildnings och valideringsfrågor samt i utvecklandet 
och beskrivningarna av våra yrkesroller. De flesta 
frågor driver vi gemensamt med samtliga parter i 
nämnden. I de flesta av FUs regionala grupper har 
förbundet funnits med. 

I SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd) har vi deltagit 
och är representerade i styrelsen. SRY har genomfört 
handledarutbildning och handledarträffar under året. 

Under 2018 utverkade SRY cirka 1000 yrkesbevis, 
cirka 500 SRY bas intyg och cirka 200 OCN intyg. 

Städ har som första yrke blivit SeQF inplacerat 
(Swedish Quality Framework). Det är få som förstått 
att städbranschen och städyrket ligger i framkant i 
utvecklingen av kvalitetssäkrade utbildningar och 
validering, men som vanligt får det liten uppmärk
samhet och få verkar bry sig när det är ”fel” yrke som 
går först. 

Yrkesutbildning och kompetensutveckling

Förbunds- och LO-kurser
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”Kunskap är makt” är ett talesätt som är sant om man 
gör tillägget, om och när den används. Som facklig 
organisation har vi två saker som avgör hur framgångs
rika vi blir. Det ena är organisationsgraden och att vi är 
någorlunda eniga i våra krav. Det andra är vår gemen
samma kunskap och de färdigheter vi tillsammans har 
för att driva våra krav.

Det här kände den unga fackföreningsrörelsen till 
och det vet vi än idag. Men genom olika antifackliga 
kampanjer och ”fake news” verkar det ibland som om 
flera tvivlar. Det kommer på sikt att skada vår möjlig
het att nå framgångar. Vi måste återta initiativet från 
högerkrafterna och åter i detta land prata om rättvisa, 
solidaritet, jämlikhet och minskade klyftor. För att vi 
ska klara av det behövs mer kunskap. För att få kun
skap måste vi mötas och samtala om gemensamma 
problem och tillsammans flytta fram våra positioner. 
Därför är studieverksamheten central i vår fackfören
ing och viktig för att vi ska växa oss starkare.  

Studieverksamheten ökade något i förhållande till 
föregående år, kongress och värvarutbildningar bidrog  
till detta. Fortsatt har det varit lite turbulent i studie
verksamheten då flera förtroendevalda gick över till 

Studieverksamhet
andra verksamhetsområden och fick anställningar i 
förbundet. Under året har vi arbetat med att hitta nya 
förtroendevalda till verksamheten och skola in dem i 
den nya rollen.

Allvarligast är att medlemsutbildningen och vissa 
delar av den grundläggande utbildningen för 
förtroendevalda har varit bristfällig i några regioner 
även detta år. Det skadar förbundet långsiktig och är 
mycket oroande.   

Arbetsmiljöutbildningarna har generellt fungerat 
bra regionalt. En liten ökning på arbetsrättsområdet 
har gjorts även om antalet deltagare är betydligt lägre 
än på arbetsmiljöområdet.   

Centrala utbildningar har genomförts i ungefär 
samma omfattning än föregående år, framförallt har 
en satsning på fler handledare och utbildning för 
förtroendevalda i Samhall gjorts. 

6F genomförde en gemensam studiekonferens med 
lite sämre deltagande från förbundet då den krockade 
med andra verksamheter. Vi deltog även i de flesta 
studieträffar som genomfördes av olika LOdistrikt. 

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

Övriga regionala utbildningar
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Förbundet har vid 2018 års slut 60 tillsvidareanställda 
och 2 vikarier. Fördelning mellan kön och olika 
yrkeskategorier framgår av tabellen nedan.  

Personal och kansli

Antal anställda med könsfördelning vid årsskiftet 2018-12-31

Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %

Förbundskontoret

Ledning 1 2 3 33% 67%

Ombudsmän 1 6 7 14% 86%

Assistenter 3 1 4 75% 25%

Informatör   1 1 0% 100%

Region Ost          

Ombudsmän 3 3 6 50% 50%

Fackliga ombud 1   1 100% 0%

Administratör 2   2 100% 0%

Region Väst          

Ombudsmän 2 4 6 33% 67%

Fackliga ombud 2   2 100% 0%

Administratör 2 1 3 67% 33%

Region Tvärs          

Ombudsmän 2 4 6 33% 67%

Administratör 2   2 100% 0%

Region Nord          

Ombudsmän 2 4 6 40% 60%

Administratör 1 1 2 50% 50%

Region Syd          

Ombudsmän 2 4 6 33% 67%

Fackliga ombud 1   1 100% 100%

Administratör   2 2 0% 100%

Totalt 2   2 100% 0%

Per kategori 29 33 62 43% 57%

Ledning          

Ombudsmän centralt 1 2 3 33% 67%

Ombudsmän 1 6 7 14% 86%

Ombudsmän vik 11 19 30 37% 63%

Fackliga ombud 2   2 100%  

Administrativ personal 3 2 5 60% 40%

11 3 14 79% 21%

  Jämställt
Bra
Bör åtgärdas

Totalt sett är fördelningen mellan könen bra, men 
tittar man på de olika yrkes kategorierna behöver det 
förbättras. 
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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 organisering
Anders Edgren
Tibor Bibok

Administrativ personal
Ann Bjurholt
Helena Qvarfordt
DanInge Lennström
Layla Johansson

Informatör
Janne Sparrman

  Regionkontor Ost  

Ombudsmän
Mohamad El Marghichi
Anna Erixon
Nicklas Nilsson
Inger Lundholm,  
tjänstledig 20180301–20181012
Annelie Pettersson
Zia Lodin
Peter Frommelin, vikarie Inger 
Lundholm

Fackliga ombud 
Annica Collstam

Administrativ personal
Pia Berglöf
Sofia Elmahi

  Regionkontor Väst  

Ombudsmän
Madlén Gunnarsson 
Anders Fennsjö
Lennart Mauritzon
Larry Stewart
Linda Karlsson
Stefan Björkenstam 
David Sjörén, vikarie 50% för  
Linda Karlsson under ombuds
mannautbildning hösten 2018 

Fackliga ombud
Gunnel Blom
MarieLouise Olsson

Administrativ personal
Roger Ingman
Sanna Kristiansson, föräldraledig
Alexandra Stojanovic, vikarie för 
Sanna Kristiansen, tillsvidare
anställd fr o m 20181101

  Regionkontor Tvärs  

Ombudsmän
Slavica Nikodijevic
Johan Wahlin
Peter Frommelin, vikarie under 
Inger Lundholms tjänstledighet 
i region Ost, därefter projekt 
organisering
Conny Lundin 
Victoria Morberg
Erik Löf
Jenny Norbäck, vikarie för Peter 
Frommelin
Frida Cederborg, vikarie för Erik 
Löf under ombudsmannautbildning 
hösten 2018
Tine PerssonRönning 

Administrativ personal
Ulrika Rehnberg
Christina Wahlgren

  Regionkontor Nord  

Ombudsmän
Erika Sundvall
Thomas Niska
Kristofer Löfström
Sanna Wallin
Henrik Johansson
Mikael Norén
PerOlov Timan, vikarie för 
Mikael Norén under ombuds
mannautbildning hösten 2018

Fackliga ombud
Tommy Nygårds, slutat 20180531

Administrativ personal
Jonas Lindberg
Anette Nybrand

  Regionkontor Syd  

Ombudsmän
Marie Stang
Björn Nielsen
Mathilda Hauge, föräldraledig fr o m  
20180301
Björn Lindberg
Jörgen Karlsson
Fredrik deRooy 
Ivy Salaris, vikarie för Mathilda 
Hauge
Safet Silova, vikarie 50 % för  
Fredrik de Rooy under ombuds
mannautbildning hösten 2018
Senad Halimovic, vikarie 50 % för  
Fredrik de Rooy under ombuds
mannautbildning hösten 2018

Fackliga ombud
Jan Clausen
KjellIvar Lundgren

Administrativ personal
Victoria Petrovic
Mirela Obradovic
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Utbildning och kompetensutveckling
Under våren gjorde vi en storsatsning på en utbildning i Outlook och våra 
mobiler. Utbildningen genomfördes med hjälp av företaget effektiv.nu. Alla 
anställda deltog och vi gick igenom funktioner i Outlook, epost och kalender, 
samt OneNote. Efter utbildningen har en arbetsgrupp arbetat med en policy 
för hur vi hanterar epost, telefoni och möten. 

Under året har vi startat upp vårt mentorprogram ”framtida fackliga ledare”. 
Vi genomförde ett uppstarts möte med 24 deltagare den 12 mars 2018. 
Deltagarna har mentorer i ledningen och på regionkontoren. De ska med hjälp 
av sin regionala mentorer delta i verksamheten på alla områden utifrån sitt 
eget intresse och organisationens behov. Flera av deltagarna har under året 
vikarierat som ombudsmän och vi ser redan resultat av satsningen genom 
att det är lättare att rekrytera och att personerna är bättre förberedda för nya 
uppdrag.

Personaldagar
Regionerna och förbundskontoret har genomfört personaldagar med respekti
ve arbetsgrupper under året.

Dessa möten är anpassade till de lokala förutsätt ningarna. 
Vi har inte genomfört några traditionella centrala personaldagar. Under 

våren upptog kongressen en stor del av vår tid. Det var också ett tillfälle för 
våra anställda att träffas och jobba tillsammans. 

Den 23–25 oktober genomförde vi en verksamhets konferens där samtliga 
anställda deltog tillsammans med förbundsstyrelsen. Temat för konferensen 
var organisering och deltagarna fick en föreläsning i att rekrytera och behålla 
medlemmar, med föreläsaren Angeli Hederberg. 

Regionansvariga
Vi har under en längre tid diskuterat brister i vårt ledarskap. Vi har sett 
att det funnits problem med att vi inte har ett tydligt lokalt ledarskap i 
organisationen. Ledningen har därför under hösten genomfört en process 
tillsammans med ombudsmannaklubben och Handelsklubben för att 
genomföra en organisations förändring. Det innebar att vi i slutet av året 
fattade beslut om att inrätta fem nya tjänster som region ansvariga. Tjänsterna 
ryms inom den befintliga personal planen och rekryteras bland de som idag är 
anställda.

Deltagare LO personalutbildning 2018
Ombudsmannautbildningen: Linda Karlsson,  
Fredrik de Rooy, Erik Löf och Mikael Norén.

Inför pensionen: Conny Lundin, Janne Sparrman och Peter Frommelin.

Effektiv språkvård: Janne Sparrman.

Personalaktiviteter och friskvård
Under våren genomfördes en stegtävling med hjälp av ”Tappa.se” som många 
av våra anställda deltog i.

Alla regionkontor och förbundskontoret har genom fört en sommaraktivitet 
under juni månad, samt en julaktivitet i december. 
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Facklig samverkan och policys
Förbundet har under flera år arbetat med att ta fram policydokument, 
riktlinjer och handlingsplaner till vår personalhandbok. I december 
fattade förbunds styrelsen beslut om ett heltäckande dokument som nu 
finns tillgänglig för alla anställda via intranätet. Det är meningen att även 
våra förtroendevalda ska kunna ta del av informationen via ”mina sidor”. 
Personalhandboken är ett levande dokument och det kommer att revideras 
och uppdateras kontinuerligt. Det viktiga är att det blir känt och att alla 
anställda och förtroendevalda tar till sig kunskapen och agerar utifrån de 
regler vi satt upp. 

Lokaler och teknik
Under året har förbundet via FASAB och tillsammans med övriga förbund i 6F 
genomfört flera stora projekt när det gäller vår teknik och infrastruktur. 
• En översyn av videoanläggningar genomfördes, vilket innebar att antalet 

anläggningar halverades. 
• Bytt nätverksleverantör från Telecomputing till Softronic.
• FASAB har inrättat en egen Servicedesk.
• FASAB har bytt ut eller uppgraderat samtliga anställdas datorer, vilket 

innebär cirka 1060 datorer inom hela 6F.

Förändringarna har gått väldigt smidigt och de nya datorerna och 
programvaran skapar en bättre arbets miljö för våra anställda. Dessutom 
innebär de nya avtalen både bättre service och lägre kostnader.

FASAB jobbar vidare med att utveckla sina tjänster och ge oss den 
administrativa service vi behöver till bästa pris.

Vi har under året jobbat vidare med att säkerställa att vi har den IT 
utrustning vi behöver både för anställda och förtroendevalda. 

Det pågår ett arbete med att digitalisera hanteringen av förlorad 
arbetsförtjänst och andra ersättningar för samtliga förtroendevalda, detta 
testas just nu och kommer att vara i drift under våren 2019.

Lokaler
Vi ser kontinuerligt över våra lokaler och gör förändri ngar utifrån våra behov. 
I samarbete med 6F jobbar vi med att utveckla samarbetet lokalt, genom sam
lokalisering. 
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Jarmo Kusmin, ombudsman
• LOs representantskap – ledamot.  

Del av år
• LOs centrala ungdomskommitté – 

ledamot. Del av år
• LOs forum för högre 

organisationsgrad – ledamot
• LOs arbetsgrupp Alla kan göra något 

– ledamot
• LOs arbetsgrupp organisation och 

organisering – ledamot
• LO Mervärde Produktkommittè – 

ledamot
• LO Mervärde Kvartalsavstämmnings

kommittè – ledamot
• Pensionsnämnden, pensionsplanen 

för ombudsmän. ledamot
• AFF. Ombud

Joakim Oscarsson, ombudsman
• Gränsdragningsgruppen, LO
• Snabbspåret, Arbetsförmedlingen
• Fastighetsbranschens utbildnings

nämnd
• LO/Fastigo trygghetsråd
• Näringspolitiska referensgruppen, LO
• SUN fastighetsbranschens styrelse
• FAVAL Validering AB

Ewa Edström
• Bemanningskommitté, LO
• Stora branschgruppen mot ekobrott
• SRYnämndens styrelse
• Arbetsmarknadspolitik, LO
• Ekobrott, LO
• Arbetskraftsinvandring, LO
• SUN städbranschens styrelse
• 16.00rörelsen

Janne Sparrman, informatör
• Kommunikationsråd, LO
• 6F kommunikationsgrupp  
• 6F webbprojektgrupp 
• Europaportalens styrelse
• ABF kulturfonds styrgrupp

Magnus Pettersson, 
Förbundsordförande
• Fastighets arbetslöshetskassa
• ordförande
• LOs styrelse, ledamot
• 6F ordförandegruppen
• 6F rådet, ledamot
• 6F representantskap, ledamot
• Fastighets/Folksam centrala 

försäkringskommitté, ordförande
• Rönneberga konferens HB, ledamot
• LO Mediehus AB, ledamot, del av år
• LOTCO Rättsskydd AB, suppleant
• SUN (Service och tjänstebranschens 

Union i Norden), vice ordförande
• UNI (Union Network International) 

styrelse fackgruppfastighetsunderhåll 
och bevakningstjänst i Europa, 
ledamot

Peter Aronsson, ombudsman
• LO – Centrala utbildningskommittén.
• LO – Utbildningspolitiska utskottet.
• LO – Fackligt  politiska gruppen.
• LO – Valledargruppen 
• LO – Arbetsmarknadspolitiska 

kommittén 
• 6F – Studiegruppen.
• 6F – Fackligt politiska gruppen 
• Servicebranschens yrkesnämnd – vice 

ordförande.
• Fastighetsbranschens utbildnings

nämnd – vice ordförande.
• Skolverket, nationella programrådet 

för VVS – och Fastighetsprogrammet 
– ledamot.

• Katalys – ledamot 
• FAVAL validering AB – ledamot 

Uppdrag
Torbjörn Jonsson, ombudsman
• LOs Miljö och arbetslivsutskott.
• LOs RSOgrupp. 
• LOs Försäkringsutskott.
• LOs EUkommitté
• LOs Internationella Kommitté
• LOs Riskgrupp
• Fastighetsbranschens Utvecklings 

och Arbetsmiljökommitté och dess 
arbetsutskott.

• Arbetsmiljökommitté 
Arbetsgivaralliansen Idrott

• UNI:s styrelse fastighetsunderhåll och 
bevakningstjänster i världen, ledamot

• Fastighets/Folksam centrala 
försäkrings kommitté

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

försäkringskommitté
• FASAB styrelse ledamot
• LO Mervärde, styrelse suppleant
• LO HR närverk 
• LO Personalutbildning
• AFO förhandlingsdelegation
• AFO styrelse suppleant
• Unga örnars vänner, styrelseledamot
• Arena ides tvärfackliga råd
• AFO/AFF arbetsgrupp Hälsa, 

kompetensförsörjning och allmänna 
villkor.

• OK Ekonomisk förening, 
styrelseledamot
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Org. nr. 802000-8622
Räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Förvaltningsberättelse
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten
Fastighetsanställdas Förbund bildades 1936 och är en sammanslutning av alla 
för boendeservice/fastighetsskötsel och städningsarbete anställda arbetsta
gare, vilka enligt Landsorganisationen (LO) i Sveriges organisationsplan skall 
tillhöra förbundet. Förbundets huvudsakliga ändamål är att tillvarata medlem
marnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet genom att verka 
för jämställdhet, jämlikhet och i övrigt verka för en samhällsutveckling på 
grundval av demokratisk socialism. Fastighetsanställdas Förbund har sitt säte 
i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fastighetsanställdas Förbund har vid utgången av året 29 344 medlemmar. Det 
innebär en minskning med 575 medlemmar i förhållande till utgången av fö
regående år. Det är en oroande utveckling mot bakgrund av att Förbundet haft 
ett relativt stabilt medlemsantal, strax under 30 000, de senaste fem åren. För
väntningarna på att vi skulle få en positiv medlemsutveckling och kanske kun
na klättra över 30 000 var höga då vi gjorde särskilda satsningar 2018. Bland 
annat inrättades fem nya ombudsmannatjänster för att enbart arbeta inom 
verksamhetsområdet Agitation. Det är bara att konstatera att förväntningarna 
inte kunde infrias 2018. Förhoppningsvis har vi dragit lärdom av resan och 
kan utveckla och effektivisera medlemsvärvningen kommande år. 

Medlemsantalet påverkar naturligtvis också Förbundets ekonomi då medlem
sintäkterna är den huvudsakliga intäkten. I november fattade förbundsstyrel
sen beslut om en smärre justering av klasserna i avgiftssystemet innebärande 
att alla klasser får ett steg om 20 kronor emellan sig. Förändringen innebar 
en höjning på 0 kronor för de som tjänade lägst och ökade sedan stegvis till 
maximalt till 15 kronor i månaden för de som tjänade mest. En ny högsta klass 
inrättades för de som tjänade mer än 35 500 kr. Intäktsmässigt innebär för
ändringen, allt annat lika, en förstärkning av intäkterna med c:a tre miljoner 
på helår. Förändringen gäller från 1 januari 2019.

Den 2527 maj 2018 genomförde Fastighetsanställdas Förbund sin 18:e ordina
rie kongress på Stora Essingen, Stockholm. Kongressen samlades under temat 
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Vi är alla, då våra medlemmar kommer från jordens alla hörn. På kongressen 
deltog 105 ombud som behandlade 147 motioner.  På kongressen fattades det 
bland annat beslut om att införa pris för Årets facklig kamrat samt att städar
nas arbetssituation ska uppmärksammas för allmänheten. Vidare att förbundet 
ska verka för att delade turer, allmän visstid och hyvling ska avskaffas. Kon
gressen beslutade även om flera förändringar i förbundets stadgar. Antalet 
yrkesverksamma ledamöter i förbundsstyrelsen utökades från sex till tio per
soner. I syfte att stärka den demokratiska processen inrättades avdelningsfo
rum, en samarbetsform för att samordna avdelningarnas verksamhet inom LO 
Distriktens geografiska områden. Kongressen fattade också beslut om en ny 
modell för revision och valberedning.

Samarbetet mellan förbunden inom 6F, Fastighets, Byggnads, Elektrikerna, 
Målarna och Seko har fortsatt att fördjupats. 6F förbundens samarbete i av
talsfrågor under framförallt avtalsrörelserna 2016 och 2017 etablerade 6F som 
ett begrepp på den svenska arbetsmarknaden. Under 2018 startade man ett 
gemensamt projekt om lönebildning. Projektet har skett i form av rapporter, 
seminarier och debattartiklar som lett till stor uppmärksamhet och välbesökta 
seminarier. Projektet kommer fortsätta under 2019 då en slutrapport ska pre
senteras.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Utredningen om ett framtida samgående mellan Fastighets och Seko har fort
gått under året. Respektive förbundsstyrelse beslutade att man skulle anlita en 
utomstående utredare som ska undersöka förutsättningarna för samgåendet. 
Det visade sig inte vara helt enkelt varför arbetet avstannade något. Nu är 
dock frågorna lösta så att arbetet kan gå vidare under 2019.

Fastighets har under de senaste fem åren lyckats plana ut det ganska dramatis
ka tapp av medlemmar som inleddes 2006. Det är svårt att nu avgöra om den 
minskning av medlemmar som blev 2018 är ett trendbrott i negativ riktning 
eller ett hack i en annars stabil medlemsutveckling. Förbundet måste fortsatt 
ha stort fokus på att utveckla organisationsarbetet. Dels att värva medlemmar, 
vilket vi lyckats med, men också att få dem att stanna kvar, vilket vi lyckats 
sämre med. Man skulle kunna beskriva det som att vi häller vatten i en hink 
med stora hål i.

Ort och datum 

#VD#
Verkställande direktör
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Förändring av eget kapital
 Kongressfond Rättvisefond Balanserat kapital Summa eget kapital
Eget kapital 20180101 4 000 000 299 159 124 279 078 128 578 237
Utnyttjande 4 000 000  4 000 000 
Reserveringar 1 000 000  1 000 000 
Årets resultat   16 932 885 16 932 885
Eget kapital 2018-12-31 1 000 000 299 159 110 346 193 111 645 352

Utveckling av förbundets verksamhet, resultat och ställning      Belopp i Tkr
2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Antal medlemmar 29 344 29 919 29 883 29 893 29 761
Resultat facklig verksamhet 26 143 4 816 1 904 6 741 2 962
Årets resultat 16 933 8 894 5 031 481
Eget kapital 111 645 128 578 128 586 129 480 134 511
Soliditet % 79 85,9 80,2 81,8 82,4
Definitioner: se not 1      

Resultat och ställning
Resultatet från den fackliga verksamheten blev för 2018 ett underskott på 26 143 tkr  (4 816 tkr ). Resultatet 
påverkas negativt av bland annat minskade medlemsintäkter, men även av ökade kostnader för kongress, 
pensionskostnader mm. Det finansiella resultatet är positivt, netto 8 665 tkr ( 3 439 tkr). Årets resultat efter skatt är 
ett underskott om 16 933 tkr ( 8 tkr).

Styrelsen föreslår att årets underskott 16 932 885 kronor överförs i ny räkning.
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Belopp i kr Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter 1

Medlemsavgifter 135 834 673 139 194 751
Övriga medlemselaterade intäkter 3 4 437 861 5 963 848
Nettoomsättning 4 1 000 564
Bidrag 5 6 755 889 7 739 995
Övriga intäkter 6 355 488 2 394 599
Summa intäkter 147 384 911 155 293 757

Verksamhetens kostnader
Medlemsrelaterade kostnader 7 32 177 996 30 936 449
Avgifter/anslag/bidrag 8 629 097 8 577 850
Personalkostnader 8 58 789 338 44 230 481
Övriga externa kostnader 10 73 801 554 66 638 355
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 129 952 94 530
Summa kostnader -173 527 937 -150 477 665

Resultat från den fackliga verksamheten -26 143 026 4 816 092

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

11 7 063 778 9 225 592

Fastighetsresultat 12 21 182 35 704
Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 1 619 562 5 777 586
Räntekostnader och liknande resultatposter 39 565 26 787
Summa resultat från finansiella poster 8 664 957 -3 439 089

Resultat före skatt -17 478 069 1 377 003

Bokslutsdispositioner 14 728 000 
Skatter 15 182 816 1 384 778

Årets resultat -16 932 885 -7 775

Fördelning av årets resultat   

Årets resultat enligt resultaträkningen 16 932 885 7 775
Upplöst tidigare avsatt till kongressfond 4 000 000 
Ny reservering till kongressfond 1 000 000 1 000 000
Kvarstående belopp för året / balanserat kapital -13 932 885 -1 007 775

Resultaträkning
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 16 992 558 299 610
Summa materiella anläggningstillgångar 992 558 299 610

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 17 13 265 906 13 726 980
Andra långfristiga fodringar 18 12 940 438 14 116 406
Summa finansiella anläggningstillgångar 26 206 344 27 843 386

Summa anläggningstillgångar 27 198 902 28 142 996

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 831 385 2 404 009
Övriga fordringar 143 244 153 086
Skattefordringar 2 609 773 1 332 244
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 4 721 304 6 702 215
Summa kortfristiga fordringar 10 305 706 10 591 554

Kortfristiga placeringar 20 92 865 512 94 489 931

Kassa och bank 11 733 619 18 314 665
Summa omsättningstillgångar 114 904 837 123 396 150

SUMMA TILLGÅNGAR 142 103 739 151 539 146
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Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 1 299 159 4 299 159
Balanserat kapital 127 279 078 124 286 853
Årets resultat 16 932 885 7 775
Summa eget kapital 111 645 352 128 578 237

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 21 1 272 000 2 000 000
Avsättningar

Avsättning för pensioner 22 7 236 313 2 911 565

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 677 158 4 947 812
Övriga skulder 23 9 428 893 5 796 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 7 844 023 7 305 523

21 950 074 18 049 344

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 142 103 739 151 539 146
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Belopp i kr 2018 2017

Verksamheten   

Resultat från fackliga verksamheten 26 143 026 4 816 091
Avskrivningar 129 952 94 530
Övriga ej likviditetspåverkande poster 4 127 672 577 131
 -21 885 402 5 487 752
   
Resultat ideella placeringar 319 999 954 027
Erhållen ränta 27 732 13 516
Erhållna utdelningar 8 873 866 1 903 052
Erlagd ränta 39 565 26 787
Betald inkomstskatt 1 460 345 448 057
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital

-14 163 715 7 883 503

   
Kassaflöde från förändringar i verksamhetskapital   
Ökning()/Minskning(+)övriga kortfristiga fordringar 1 563 377 885 013
Ökning(+)/Minskning() övriga kortfristiga skulder 3 900 730 8 688 642

Kassaflöder från den löpande verksamheten -8 699 608 79 874
   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 822 900 156 078
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 254 283 5 523 118
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 1 571 326 2 908 056
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 1 624 419 8 151 399

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 118 562 5 380 259
   
Årets kassaflöde -6 581 046 5 460 133

Likvida medel vid årets början 18 314 665 12 854 532

Livkida medel vid årets slut 11 733 619 18 314 665
   

Kassaflödesanalys
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Belopp i kr 2018 2017

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys   

Övriga ej likviditetspåverkande poster   
Avsättningar ej tryggade pensioner 4 324 748 2 571 011
Övrigt 197 076 3 148 142

 4 127 672 577 131
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Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen 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 anskaffningsvärdet. Nedskrivning sker vid varaktig 
värdenedgång av marknadsvädet. Vid värdering tillämpas portföljmetoden.

Kortfristigt innehav av aktier och andelar redovisas i förekommande fall som omsättningstillgångar och värderas 
till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (marknadsvärde) enligt portföljmetoden. Räntebärande 
placeringar förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas enligt anskaffningsvärde.
 
Eget kapital
Eget kapital utgörs av ändamålsbestämda medel samt balanserat resultat. I ändamålsbestämda medel ingår 
kongressfonden och rättvisefonden. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet sker en upplösning av för 
ändamålet avsatta medel under eget kapital.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar.
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier                      35 år

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) 
redovisas linjärt över leasingperioden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens in och utbetalningar uppdelade på 
löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in eller utbetalningar.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i relation till balansomslutningen.
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Not 2  Uppskattningar och bedömningar
Det finns inte några väsentliga poster i förbundets resultat och balansräkning som baseras på uppskattningar och 
bedömningar.

Not 3  Övriga medlemsrelaterade intäkter
 2018 2017
Serviceavgifter 3 288 726 3 895 893
Utbildning 220 000 255 000
TFF från Samhall 794 135 1 697 955
Skadestånd 135 000 115 000
Summa 4 437 861 5 963 848

Not 4  Nettoomsättning
 2018 2017
Annonser, prenumerationer 1 000 564
Summa 1 000 564

Not 5  Bidrag
 2018 2017
Bidrag från RSO och AFAmedel 6 667 502 7 739 995
Övriga bidrag 88 387 
Summa 6 755 889 7 739 995

Not 6  Övriga intäkter
 2018 2017
Återbäring, Folksam  2 290 433
Övriga intäkter 355 488 104 166
Summa 355 488 2 394 599

Not 7  Medlemsrelaterade kostnader
 2018 2017
Premie, medlemsförsäkring Khem 20 057 390 19 780 106
Premie, medlemsförsäkring TFF, TGL, BGL 11 038 488 10 876 343
Skadestånd 1 082 118 280 000
Summa 32 177 996 30 936 449
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Not 8  Anställda, personalkostnader och styrelse
 Antal anställa 2018 2017
Medelantalet anställda 67 66
Andel män % 48 52
   
Könsfördelning i förbundets styrelse   
Andel kvinnor % 36 44
   
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader:   
Styrelse och förbundsledning 2 434 092 2 393 876
Anställda 27 595 050 26 514 637
 30 029 142 28 908 513
Sociala kostnader 20 425 645 16 059 481
varav pensionskostnader* 7 352 076 3 738 367

*Särskild löneskatt för pensioner och avsättning för otryggade pensioner ingår inte (avsättning not 22)

Fastighets pensionssystem är dels förmånsbestämt dels premiebestämt och reglerat enligt kollektivavtal. För 
förmånsbestämd 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 0,57 % (7,47 %) påverkar förbundets pensionskostnader.

Pensionsåldern för funktionärer anställda före 20010630 är 60 år, anställda efter 20010630 är 62 år. För övriga 
anställda är pensionsåldern 65 år.

Av Fastighets pensionskostnader avser 2,6 mkr (1,8 mkr) förbundets ledning.

Not 9  Operationella leasing
 2018 2017
Summan av framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:

  

   
Ska betalas inom 1 år 4 370 419 4 647 137
Ska betalas inom 25 år 1 374 876 1 301 992
Ska betalas senare än 5 år  
   
Under perioden kostnadsförda hyres & leasingavtal 5 874 338 5 332 644
   
Den operationella leasingen utgörs framförallt av hyrda lokaler och bilar.   
   
Hyresintäkter 29 421 37 260
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Not 10  Övriga externa kostnader
 2018 2017
Lokalkostnader 5 882 425 5 569 847
Hyra inventerier, förbrukningsmaterial, serviceavtal 393 821 1 605 646
Resor/konferenser 9 136 894 9 174 898
Tryckkostnader/trycksaker 593 451 642 007
Kontaktkostnader 802 979 764 857
Kontorsmaterial/distribution/kommunikation 8 505 135 9 252 483
Riskkostnader 267 847 74 725
Övriga externa tjänster 3 759 312 1 876 737
IT & Kommunikation 17 288 232 12 436 818
FASAB Administration 6 840 979 8 173 473
Juridiska tjänster 2 913 088 2 369 045
Uppdragstagare 14 994 423 14 083 783
Övriga förvaltningskostnader 113 024 484 360
Särskilda kongresskostnader: kongressmöte och arrangemang 2 309 943 129 675
Summa 73 801 553 66 638 354

Not 11  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
 2018 2017
Nedskrivning av aktier och andelar  8 477 011
Resultat från andelar i handelsbolag 319 999 954 027
Resultat från andelar i aktiebolag 7 016 214 
Ränteintäkter, reverslån, anläggningstillgångar 121 497 13 510
Utdelningar och ränteintäkter övr anläggningstillgångar 246 066 191 936
Summa 7 063 778 -9 225 592

Not 12  Fastighetsresultat
 2018 2017
Hyresintäkter och övriga intäkter 29 421 37 260
Fastighetskostnader 8 239 1 556
Summa 21 182 35 704
Avser bostadsrätt Tjället   
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Not 13  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2018 2017
Realisationsresultat vid försäljning 212 895 3 919 662
Ränteintäkter, bankmedel  6
Utdelningar och räntor övr omsättningstillgångar 1 611 586 1 711 116
Övriga finansiella intäkter 220 871 146 802
Summa 1 619 562 5 777 586

Not 14  Bokslutsdispositioner
 2018 2017
Periodiseringsfond, årets avsättning 272 000 
Periodiseringsfond, årets återföring 1 000 000 
Summa 728 000 -

Not 15  Skatt på årets resultat
 2018 2017
Aktuell skatt 182 816 1 384 778

Skatt på årets resultat 182 816 1 384 778
   
Redovisat resultat, i skattepliktig verksamhet, före skatt 817 199 6 294 446
   
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 179 784 1 383 194
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i   
skattepliktig verksamhet 1 449 
Skatteffekt av schablonränta på periodiseringsfond 1 583 1 584
Redovisad skattekostnad 182 816 1 384 778

Not 16  Inventarier, verktyg och installationer
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 011 278 1 855 200
Årets inköp 822 900 156 078
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 834 178 2 011 278
   
Ingående avskrivningar 1 711 668 1 617 138
Årets avskrivningar 129 952 94 530
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 841 620 -1 711 668

Utgående redovisat värde 992 558 299 610
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Not 17  Långfristiga värdepappersinnehav
 2018-12-31 2017-12-31
Vid årets början 13 726 980 23 131 068
Nyanskaffningar 105 500 24 500
Avgående tillgångar 247 207  
Reinvesterade utdelningar 632 2 450
Nedskrivning aktier och andelar  8 477 011
Resultat handelsbolag 319 999 954 027
Bokfört värde vid årets slut 13 265 906 13 726 980

 Andel % Bokfört värde  
Facklig administration i samverkan, 6F AB 13 2 495 589  
Rönneberga 6 1 696 111  
Aftonbladet Hierta AB  80 998  
Aktier/andelar Folkrörelseföretag  2 850 319  
Andel i Brf Tjället  789 438  
LOMediehus  713 901  
Summa  8 626 356  
    
Noterade aktier  Bokfört värde Marknadsvärde
Swedbank  4 639 550 16 317 539
Summa  13 265 906 16 317 539

Not 18  Andra långfristiga fordringar
 2018-12-31 2017-12-31
Ingående nominellt värde 14 116 406 11 528 294
Tillkommande fordringar 148 151 5 496 168
Reglerade fordringar 1 324 119 2 908 056
Summa 12 940 438 14 116 406

Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2018-12-31 2017-12-31
Förutbetalda hyror 963 013 1 151 071
Upplupna ränteintäkter 106 989 1 608
Upplupna bidrag 2 182 499 2 368 746
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 468 803 3 180 790
Summa 4 721 304 6 702 215
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Not 20  Kortfristiga placeringar
 2018-12-31 2017-12-31
Börsaktier 687 435 687 435
Förbundsfonder, Swedbank, Robur 18 080 238 22 122 338
Institutionell Kort ränta Nordea 1 254 094 1 252 982
Övriga fonder Nordea 23 021 859 31 698 085
Övriga fonder, Robur 32 280 962 29 692 267
Övriga placeringar Nordea 17 020 821 8 670 000
Reverslån, KF 520 103 518 295
Summa 92 865 512 94 641 402
   
 Bokfört värde 

2018-12-31
Marknadsvärde 

2018-12-31
Börsaktier 687 435 4 209 782
Förbundsfonder, Swedbank, Robur 18 080 238 32 389 473
Institutionell Kort ränta Nordea 1 254 094 1 372 170
Övriga fonder Nordea 23 021 859 26 639 734
Övriga fonder, Robur 32 280 962 44 235 990
Övriga placeringar Nordea 17 020 821 16 931 427
Reverslån, KF 520 103 520 103
Summa 92 865 512 126 298 679

Not 21  Obeskattade reserver
 2018-12-31 2017-12-31
Periodiseringsfond beskattningsår 2012  1 000 000
Periodiseringsfond beskattningsår 2013 1 000 000 1 000 000
Periodiseringsfond beskattningsår 2018 272 000  
 1 272 000 2 000 000

Not 22  Avsättningar för pensionsåtaganden och liknande förpliktelser
Avsättningen avser pension som ej tryggats i stiftelse hos Kooperationens pensionsanstalt efter avräkning av 
överskottet i stiftelsen.

Not 23  Övriga skulder
 2018-12-31 2017-12-31
Skulder till medlemmar 85 521 57 857
Fastighets AKassa 3 049 133 2 881 968
Personalens skatter och avgifter 1 098 005 1 090 842
Sociala avgifter 1 122 034 1 117 570
Övriga avgifter 4 074 200 647 772
Summa 9 428 893 5 796 009
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Not 24  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna löner 643 978 659 640
Semesterlöneskuld 3 447 207 3 281 153
Löneskatt 1 789 914 918 174
LOTCO Rättsskydd pågående arbeten 1 235 024 635 396
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 727 900 1 811 160
Summa 7 844 023 7 305 523

Not 25  Eventualförpliktelser
 2018-12-31 2017-12-31
Ansvar som delägare i Rönneberga Kursgård HB 55 382 000 60 645 000
Summa 55 382 000 60 645 000
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Stockholm    2019 -        -                    

Magnus Pettersson Yvonne Nygårds Jari Visshed

Patrik Hellström Ysabel Nilsson Saavedra Roger Sandlund

Esagh Najmeddin Joakim Olofsson PerOlof Timan
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Camilla Claesson  

Vår revisionsberättelse har avgivits den  2019 -      -             

Anette Lindgren Jenny Parmstrand Bengt Andersson 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor 

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Fastighetsanställdas Förbund intygar härmed dels att denna kopia av 
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat och balansräkningen fastställts på årsstämma 
ÅÅÅÅMMDD. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
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