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Händelser som synts utåt har inte 
varit så stora, då Fastighetsanställdas 
Förbund varken haft kongress eller 
riksavtalsförhandlingar. Trots detta 
så har året varit fyllt med aktiviteter 
och nytänkande.

I mitten av januari flyttade vi 
förbundskontoret från Upplands-
gatan 4 till Barnhusgatan 6–10. För 
historien kan också nämnas att vi 
hade förbundskontoret på Barn-
husgatan 10, drygt 10 år under åren 
1938–1949. Ute i regionerna har det 
också förändrats när det gäller en del 
kontorslokaler detta beroende på den 
nya organisationen som vi beslutade 
om på kongressen 2010.

För alla har den nya organisationen 
givetvis inneburit stora förändringar i 
förhållande till invanda mönster, men 
tanken var ju också att vi skulle våga 
göra nytt och inte bara göra som vi 
gjort tidigare. Vi har nu möjlighet att 
få alla att dra åt samma håll.

Förbundet är indelat i 113 avdel-
ningar och av dessa har cirka två 
tredjedelar valda styrelser och 94 
personer är utsedda som ombud till 
förbundsmöte. Det betyder att inte 
alla avdelningar har styrelser och alla 
medlemmar har inte representation 
till förbundsmöten, men vi är på god 
väg att bygga den organisation vi vill 
ha på avdelningsnivå.

Tyvärr har vi också under detta år 
tappat medlemmar. Vi var 1 211 färre 
vid årets slut än årets början trots att 
vi skriver in väldigt många. Med-
lemstappet innebär att vår organisa-
tionsgrad sjunker, vilket givetvis inte 
gör oss starkare, vare sig fackligt eller 
ekonomiskt.

I början av året beslutade vi för-
bund i 6F (Byggnads, Elektrikerna, 
Fastighets, Målarna, Seko och Trans-
port) att sätta igång ett arbete med att 
bilda en gemensam administration. 

Arbetet har letts av förbundsordför-
anden i förbunden. Teamkultur som 
konsult har lett arbetet i de respektive 
delprojektgrupperna. Förbundsord-
föranden och fyra fackliga företrädare 
har tillsammans med projektledaren 
utgjort styrgrupp för nio delprojekt. 
I varje delprojekt har representanter 
för alla förbund ingått. Delprojek-
ten har behandlat frågor rörande ny 
administration, övertalighet inom 6F, 
gemensam studieenhet, medlems-
service, ekonomiservice, personalser-
vice, IT-service, lokaler, utrustning 
och flytt samt en tidningsutredning. 
I augusti meddelade Transport att de 
kliver av detta samarbete. Vi övriga 
förbund har fortsatt och har bildat ett 
gemensamt aktiebolag ”FASAB” som 
ska sköta vår administration. Alla 
fem förbunden och bolaget kommer 
också under år 2012 att flytta till 
gemensamma lokaler på Hagagatan 2. 
Det övriga samarbetet i 6F har också 
pågått under året dock i något mindre 
omfattning än vad som var tänkt på 
grund av allt arbete med den gemen-
samma administrationen.

Folkets missnöje och fackförening-
arna i Tunisien fick landets ledare Ben 
Ali att avgå. Folkets missnöje spred 
sig även till Egypten och tvingade 
ledaren Mubarak att avgå.

I Libyen vägrade dock diktatorn 
Khadaffi att böja sig för folkets miss-
nöje. Han inledde krig mot sitt eget 
folk. I oktober dödades Khadaffi och 
42 års diktatur under hans styre var 
slut.

Jordbävningar och en följande 
tsunami skadade och förstörde flera 
städer i Japan. Ett kärnkraftverk fick 
stora skador och läckte radioaktivitet.

Den 22 juli blev en svart dag. 
Högerextremisten Anders Behring 
Breivik placerade en 950 kg stor bomb 
utanför regeringsbyggnaden i Oslo. 

Vid explosionen dog 8 människor. 
Därefter åkte han ut till Utöya där 
han förklädd till polis mördade 69 
personer och skottskadade ytterligare 
33 personer. De flesta var ungdomar. 
Hans avsikt var att skada socialdemo-
kratin i Norge.

I Sverige höll Socialdemokraterna 
extrakongress i mars. Håkan Juholt 
valdes enhälligt till ny ordförande. 
Juholts inledning började med ökande 
opinionsstöd för Socialdemokraterna 
men han drabbades senare under året 
av stora motgångar och allt mins-
kande väljarstöd i opinionsundersök-
ningarna. Vid årets slut var stödet 
rekordlågt.

Flera länder inom Eurosamarbetet 
drabbades hårt av nedgången i eko-
nomin och finanskrisen året innan. 
Deras statsskulder steg snabbt, värst 
utsatt var Grekland.

Som sammanfattning kan sägas att 
vi har lyckats bra med vår nya organi-
sation men att medlemstappet är även 
detta år en dyster fråga.

Hans Öhlund

Ordförande har ordet
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Medlemsavgifter
Kongressen 2010 beslutade om nytt 
medlemsavgiftssystem från och med 
år 2011. Vårt tidigare avgiftssystem 
sedan 2001 byggde precis som detta 
på 1 500 kronors intervaller där det 
var en central avgift till förbundet 
och en avdelningsavgift. Eftersom vi 
sedan 2011 har gemensam ekonomi i 
förbundet så bygger detta avgiftssys-
tem på att man betalar samma avgift, 

oavsett vilken avdelning man tillhör. 
Det nya avgiftssystemet bygger på 
23 avgiftsklasser där alla betalar 150 
kronor plus procentavgift på inkom-
sten, med undantag av avgiftsklass 21 
elevmedlemskap som är gratis.

Medlemsintäkterna var cirka 2,3 
miljoner mindre än budgeterat och 
detta berodde helt på att vi minskade 
antalet medlemmar under året.

Inkomstintervall  
per månad

Klass Avgift för 
alla

Procent på 
inkomst

Avgift per 
klass

Förbundsavgift per månad
(150 kr + avgift per klass)

–6 999 1 150 1,28 % 90 240
7 000–8 499 2 150 1,28 % 109 259
8 500–9 999 3 150 1,28 % 128 278
10 000–11 499 4 150 1,28 % 147 297
11 500–12 999 5 150 1,28 % 166 316
13 000–14 499 6 150 1,28 % 186 336
14 500–15 999 7 150 1,28 % 205 355
16 000–17 499 8 150 1,28 % 224 374
17 500–18 999 9 150 1,28 % 243 393
19 000–20 499 10 150 1,28 % 262 412
20 500–21 999 11 150 1,28 % 282 432
22 000–23 499 12 150 1,28 % 301 451
23 500–24 999 13 150 1,28 % 320 470
25 000–26 499 14 150 1,28 % 339 489
26 500–27 999 15 150 1,28 % 358 508
28 000–29 499 16 150 1,28 % 378 528
29 500–30 999 17 150 1,28 % 397 547
31 000–32 499 18 150 1,28 % 416 566
32 500–33 999 19 150 1,28 % 435 585
34 000– 20 150 1,28 % 455 605
Elevmedlem 21 0 0 0
Tjänste/avtalspension 22 150 150
Ålderspensionär 23 150 150
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Demokrati
I början av april hölls det första 
förbundsmötet på Runö Konferens & 
Events i Åkersberga under två dagar. 
Detta möte hade mer karaktären av 
en utbildning för ombuden och en 
genomgång av hur verksamheten i 
avdelningarna har kommit igång. 
Under mötet grupparbetades det om 
förbundets nya organisation och vi 
diskuterade i storgrupp de frågor som 
kommit fram.

I slutet av oktober samlades 
ombuden till det andra förbunds-
mötet för året i tre dagar. Mötet var 
både förbundsmöte och avtalsråd 
och utökades med en dag mot det 
som var planerat vilket ökade kost-
naderna. Mötet hölls på Kolmårdens 
Vildmarkshotell i Norrköping. Under 
första och halva andra dagen hölls 
förbundsmötet sedan gick mötet över 
till att vara avtalsråd.

Förbundsmötet hade att utse ny 
andre förbundsordförande då Pia 
Håkansson valt att övergå till annan 
tjänst som personal- och kansli-
ansvarig inom förbundet. Magnus 
Pettersson utsågs enhälligt till ny 
andre förbundsordförande. Styrel-
seledamoten Sanna Ojala hade blivit 
anställd som ombudsman i region 
Nord och på det styrelseuppdraget 
valdes Olga Leander, region Nord, 
enhälligt. Förbundsmötet behand-
lade verksamhetsberättelsen och gav 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
2010. Mötet antog tillämpningar och 
tolkningar av förbundets stadgar fram 
till kongressen 2014. Ombud till LO 
kongressen utsågs och förbundsmötet 
fastställde prioriterade mål för 2012. 
Till mötet hade åtta yrkanden inkom-
mit som behandlades.

Förbundsstyrelsen har hållit 16 
sammanträden. Under året har styrel-
sen behandlat många frågor med 
anledning av den förändrade orga-

nisationen. Dessa frågor har bland 
annat varit att utse fackliga ombud, 
andra representanter och hur olika 
rutiner ska fungera. Efter varje två 
månaders period har styrelsen följt 
upp verksamheten mot verksamhets-
plan och det ekonomiska utfallet mot 
budget. Vid dessa sammanträden har 
de verksamhetsansvariga närvarat. På 
sammanträdet i oktober gjordes en ny 
ekonomisk prognos för året, vi kunde 
då konstatera att vissa verksamheter 
hade en något högre kostnad än som 
budgeterats och på vissa verksam-
heter hade vi ha lägre kostnader än 
budgeterat. Med dessa förändringar 
så har det inte flyttats över några 
verksamhetspengar.

Vid mötet i januari beslutade 
förbundsstyrelsen att ställa sig bakom 
6Fs representantskaps, som består av 
förbundsstyrelserna i de 6F-förbun-
den, förslag att ge förbundsordföran-
dena i mandat att ansvara för en sam-
lokalisering av förbundskontoren och 
skapa en gemensam administration 
samt att rekrytera en projektledare 
för detta. Detta medförde en kostnad 
som inte var budgeterad. I augusti fick 
vi meddelade om att Transport hop-
pade av detta samarbete. På styrelse-
sammanträdet i november beslutades 
att bilda ett gemensamt aktiebolag för 
administration för de fem förbunden 
samt att förbundskontoren och aktie-

bolaget ska samlokaliseras på Haga-
gatan 2. Samtliga förbund kommer 
också att köpa in sig och bli delägare i 
fastigheten.

Många fler frågor har behandlats, 
bland annat har förbundsstyrelsen 
antagit överenskommelsen Svensk 
Handel – systembolaget, behandlat 
motioner till LO kongressen både de 
som inkommit från avdelningarna 
och de som varit styrelsens egna mo-
tioner. Styrelsen har utsett ledamöter 
till förhandlingsdelegationer.

Förbundsledningen har inte varit 
ute i de fem regionera och bland med-
lemmarna i den omfattning som var 
planerad. I huvudsak berodde detta 
på att vi har haft byte av andre för-
bundsordförande och att det har varit 
mycket arbete i 6F med bildande av 
gemensamt bolag och samlokalisering. 
Mycket tid har lagts ner på att få nya 
rutiner i organisationen att fungera.

Kongressen 2010 beslöt att nästa 
kongress ska hållas 2014 och det be-
tyder att vi inte har någon verksam-
het på det verksamhetsområdet men 
vi har avsatt 1,5 miljoner till nästa 
kongress. Under året har en tryck-
sakskostnad på drygt 400 000 kronor 
belastat verksamheten och den här-
rörs från senaste kongressen.

Revisorerna har löpande följt verk-
samheten och några möten har hållits 
med förbundsledningen.

LOs avtalssekreterare, Per Bardh, 
talade på höstens förbundsmöte i 
Kolmården.
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har haft följande sammansättning under året.

Ledamöter
Hans Öhlund förbundsordförande
Magnus Pettersson andre förbundsordförande, del av år
Pia Håkansson andre förbundsordförande, del av år
Thomas Gustavsson
Hanna Helsing
Olga Leander del av år
Tommy Nilsson
Sanna Ojala del av år
Johan Wahlin

Suppleanter
Marie-Louise Olsson
Angela Osorio
Stefan Fors avliden september

Förbundsstyrelsens möten 
under året

Förbundsstyrelsen har sammanträtt 
följande datum:
27 januari
7 februari
21 februari
21 mars
6–7 april
18 april
30–31 maj
20 juni
8–10 augusti
30 augusti
21–22 september
10 oktober
27 oktober
21 november
5–6 december
15–16 december

Revisorer

Förbundsrevisorer
Birgitta Helberg
Jerry Hjelmberg
Hans Westman

Suppleanter
Anette Lindgren
Jonny Blix

Yrkesrevisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ulrika Granholm Dahl, huvudansvarig

Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter efter förbundsmötets fyll
nadsval. Från vänster: Hanna Helsing, Tommy Nilsson, Hans Öhlund, 
Thomas Gustavsson, Johan Wahlin, Magnus Pettersson, Olga Leander.
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Följande cirkulär har sänts ut under året:

1. Avtalsinformation Svensk Handel-systembolaget
2. Förbundets attestordning och konteringsanvisning
3. Samverkansavtal ISS
4. Avdelningar – demokratiska medel
5. Företagsklubbar – demokratiska medel
6. Arbetsplatsombud – demokratiska medel
7. Regionala avtalsråd
8. Förbundets grafiska profil, skrivregler
9. Certifiering av förhandlare
10. Landsorganisationens 27e ordinarie kongress
11. Personal- och kansliansvarig, andre förbundsordförande och 6F
12. Stadgetolkning
13. Minskning av CSN stöd vid utbetalt AGB belopp
14. Underlagsrapporter till LO kongressen

2011 har förbundsnålen  
i guld tilldelats:

Leif Jonholm, region Syd
Jörgen Pettersson, region Tvärs

Avtals- och  
medlemsförsäkring
Regionerna har under året genom-
fört 10 olika AFA-projekt gällande 
information om avtalsförsäkringar. 
Dessa projekt prioriterades ned i 
början av året, varför omfattningen av 
projekten inte blivit så stora som pla-
nerat. En stor del av dessa projekt har 
finansierats av AFA via LO. Projekten 
innehöll även de så kallade ”försäk-
ringskvartarna”, det genomfördes 
2 426 dokumenterade försäkrings-
kvartar under 2011, att jämföra med 
2 500 som var målsättningen.

Förbundet ansökte och beviljades 
extra stimulansmedel för ett projekt 
gällande försäkringsinformation till 
långtidssjuka och arbetslösa medlem-
mar. Två förtroendevalda arbetade i 
projektet under tio veckor och lycka-
des tillsammans genomföra närmare 
400 försäkringskvartar per telefon.

Ytterligare ett projekt startade 

efter ansökta och beviljade extra 
stimulansmedel. Målet med detta 
projekt var att försäkringsrådgivare 
skulle besöka elva orter och infor-
mera om försäkringar på allmänna 
platser där förbunden inte normalt 
finns. Fastighets försäkringsrådgivare 
deltog på sex av de elva orterna.

I förbundet fanns vid årsskiftet 355 
registrerade försäkringsrådgivare. 
Rådgivarnas verksamhet resulterar i 
att ett stort antal medlemmar erhåller 
berättigade ersättningar från avtals- 
och medlemsförsäkringar. Flertalet 
försäkringsrådgivare deltog på LO-
distriktens grund- och vidareutbild-
ningar.

Regionernas försäkringssamord-
nare har deltagit i två vidareutbild-
ningar om två dagar vardera, vilka till 
stor del var inriktade på att vi ska bli 
bättre på att driva livränteärenden. 

Utbildningar har genomförts i regio-
nerna för försäkringsrådgivare.

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. Detta innebär att alla 
rättshjälpsärenden får en juridisk 
prövning. Majoriteten av rättshjälpsä-
rendena är indragna eller nekade 
sjukpenningar och livräntor.

Det har inkommit 39 nya rätts-
hjälpsansökningar och dessa har 
handlagts av ansvarig på förbunds-
kontoret. LO-TCO Rättsskydd AB 
har avslutat 25 ärenden och resultatet 
blev att cirka 3,5 miljoner kronor har 
kommit medlemmarna tillgodo.
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Facklig-politisk verksamhet
Facklig-politisk verksamhet har inte 
varit ett prioriterat område med 
anledning av att det var året efter 
riksdagsval och förbundets omorga-
nisation.

Fackliga samhällsbyggarna som 
centralt projekt avslutades vid årsskif-
tet 2010/2011 och förbunden beslu-
tade efter slutrapporten att denna 

verksamhet ska övergå i 6Fs regi, samt 
att aktiv verksamhet ska starta under 
2012.

Det var omval i Västra Götaland 
och Örebro, Socialdemokraterna gick 
framåt i båda valen.

Socialdemokraterna hade extra 
partikongress och Håkan Juholt val-
des till partiordförande. Hans engage-

mang och vilja till ett bättre samhälle 
kändes positivt. Det kändes rätt och 
bra när han lyfte frågor om sådant 
som behövde förändras och förbätt-
ras. Men annat kom att skymma 
denna fina vilja till förändring.

Förbundet har deltagit i Social-
demokraternas centrala fackliga 
utskott. Engagemang har också funnit 
i stor utsträckning i partidistrikt och 
arbetarekommuner. Samarbetet runt 
facklig-politiska frågor har regionalt 
kommit igång inom 6F. Drygt 20-tal 
medlemmar har deltagit på utbild-
ningar med facklig-politisk inrikt-
ning.

Vi har deltagit i 1 maj firande på 
många platser. Utöver detta har vi 
deltagit i andra aktiviteter till ex-
empel familjedagar, stadsfestivaler 
och musikfestivalen Peace and Love, 
enligt verksamhetsplanen.

Det var även planerat att kartlägga 
förbundets medlemmar med politiska 
uppdrag.

Detta var inte genomförbart med 
anledning av omorganisationen hos 
Socialdemokraterna. Kartläggning 
ska förhoppningsvis genomföras 
under 2012.

En samordnarträff samt några re-
gionala träffar med fackligt-politiskt 
aktiva medlemmar har genomförts.

I huvudsak beror budgetöverskot-
tet på att den facklig-politiska verk-
samheten i 6F inte har bedrivits i den 
omfattning som var planerad.

Socialdemokraternas partiordförande 
Håkan Juholt talade vid höstens 
förbundsmöte i Kolmården.
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Internationellt

Fastighetsfolket
Fastighetsfolket kom ut med tio num-
mer under året och sidantalet var 
totalt 400.

Fastighetsfolkets hemsida har i 
vanlig ordning uppdaterats med delar 
av tidningsinnehållet och nyheter.

Under året har Fastighetsfolket 
(tillsammans med Byggnadsarbeta-
ren, Sekotidningen, Elektrikern och 
Målarnas Facktidning) deltagit i en 
tidningsutredning inom ramen för 6F.

Tidningen har dessutom, i ett möte 
med Kristina Mårtensson, LO och 
Anders Bergström, Kommunal, infor-
merats om LOs mediautredning.

Fastighetsfolkets kontakter med 
Elmia-mässan i Jönköping gav till re-
sultat att förbundet deltog med egen 
monter och i seminarieverksamheten 
om utbildning och framtidens jobb i 
fastighetsbranschen i samband med 
mässan.

Under året kunde vi inte uppfylla 
det långsiktiga målet att göra en 
läsarundersökning. Vi ansåg vare 
sig det fanns tid eller pengar för det 
projektet.

Kostnaden per exemplar var 2011 
11,46 kronor.

Förbundet har deltagit aktivt genom 
förbundsordförande Hans Öhlunds 
ordförandepost i UNI Europa Proper-
ty Services. Förbundet medverkade i 
UNI Europas tredje regionkonferens 
i början av oktober. Under mötet 
valdes ny regionsekreterare – Oliver 
Röthig från Tyskland. Hanna Helsing 
har medverkat på UNI-Youth:s möten 
i Sverige. Torbjörn Jonsson deltog 
i ett seminarium gällande offentlig 
upphandling som den socialistiska 
gruppen i EU-parlamentet anordnade.

Inom sociala dialogen har förbun-
det varit representerat vid samt-
liga tre mötena för städbranschen. 

Samtliga möten har varit i Bryssel. 
Förutom sedvanligt arbete kring 
EU-direktiv, har mötena i huvudsak 
handlat om att utbyta goda exempel 
gällande standarder och upphandling 
samt information kring nya forsk-
ningsrapporter.

De nordiska fackförbunden i SUN 
genomförde under september ett 
landsmöte i Helsingfors. Tema för 
mötet var ”Globaliseringens utma-
ningar för det nordiska arbetslivet”. 
Hans Öhlund överlämnade Sveriges 
landsrapport. Det har varit två styrel-
sesammanträden under året.

SUN Fastighetsbranschen har 

haft två styrelsemöten, man har på 
dessa möten planerat inför 2012 års 
branschkurs.

SUN Städbranschen har haft två 
styrelsemöten, mötena har ägnats åt 
planering inför 2012 års branschkurs 
samt diskussioner gällande kvalitets-
standarder, framför allt INSTA 800.

Förbundet har varit representerat i 
LOs arbetsgrupp gällande internatio-
nella ramavtal.

Det ekonomiska utfallet belastades 
av en kostnad på drygt 80 000 kronor 
som härrör från 2010 års verksamhet 
i SUN.
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Organisation
Arbetet med att utveckla avdelning-
arna har prioriterats under året. 
Förbundets kraftsamling med avdel-
ningsbygget har lett till att Fastighets 
nu finns representerade på fler orter 
än tidigare år, vilket är i linje med 
kongressens beslut och intentioner 
om förbundets nya organisation.

Under året uppfylldes målet att 
hälften av avdelningarna ska ha en 
styrelse, målet reviderades därefter 
till att styrelserna ska vara aktiva.

Antalet arbetsplatsombud och 
företagsklubbar ökade under året.

Det ekonomiska utfallet följde i 
stort den lagda budgeten.

APO Företagsklubb Avd styrelse Utan styrelse Ombud förbundsmötet

Ost 12 31 18 9 21

Väst 28 68 19 4 21

Tvärs 57 36 12 9 17

Nord 49 44 16 6 19

Syd 47 30 13 7 16

Totalt 193 209 78 36 94

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. Utåtriktade 
aktiviteter kan exempelvis vara uppsökerier, tema-
möten för företagsklubbar, företagsbesök, torgmö-
ten, deltagande i tvärfackliga aktiviteter med mera.

Förbundets definition av avdelningarnas status

Regionvis redovisning av registrerade arbetsplatsombud (APO), företagsklubbar, avdelningar  
och ombud till förbundsmötet



11

Verksamheten 2011

Förbundets 113 avdelningar

Region Väst

Region Nord

Region Ost

Region Tvärs

Region Syd

70

50

40

20

60

30

10

Aktiva

18

På gång

60

Passiva

35

0

16

12

10

6

14

8

4

Aktiva

3

På gång

15

Passiva

9

2

0

16

12

10

6

14

8

4

Aktiva

5

På gång

14

Passiva

4

2

0

10

8

7

5

9

6

4

Aktiva

3

På gång

9

Passiva

9

3

2

1

0

16

12

10

6

14

8

4

Aktiva

2

På gång

14

Passiva

6

2

0

9

8

7

5

6

4

Aktiva

5

På gång

8

Passiva

7

3

2

1

0
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Information
Informationsverksamheten ska hjälpa 
till med organiserandet och synlig-
görandet av Fastighets. En ny logotyp 
för Fastighetsanställdas Förbund har 
tagits fram. Logotypförändringen 
genomfördes med en stram syn på 
externa kostnader för utformning och 
genomförande. Nya profilprodukter 
och presentationsmaterial har tagits 
fram. En fortlöpande genomgång 
av förbundets prenumerationer har 
genomförts och inneburit väsentligt 
minskad omfattning.

Hemsidan gjordes om innehålls-
mässigt efter den nya organisationen. 
En strukturförändring av hemsidan 
var planerad att starta. Den har 
skjutits på framtiden med anledning 
av den organisatoriska utvecklingen 
inom 6F. Externa konsulttjänster har 
därmed inte anlitats.

Fastighets har 20 kollektivavtal. Ett 
omfattande arbete har påbörjats för 
att förbundets alla kollektivavtal ska 
vara tillgängliga på hemsidan.

Arbetet med ny informations-
strategi är påbörjad. Utvecklingen av 
Fastighets organisation och den orga-
nisatoriska utvecklingen inom 6F har 
inneburit att externa konsulttjänster 
inte anlitats. Externa kontrakt om 
mediebevakning, inklusive pressklipp 
är avslutade. Ny bevakning har inte 
upphandlats.

Arbetet med opinionsbildande 
frågor har bedrivits främst genom 
samarbete med andra LO-förbund. 
Ett utvecklande arbete inom ramen 
för LOs informationsråd har genom-
förts, liksom ett fortsatt utvecklande 
av opinionsbildande verksamhet 
inom 6F. Arbetet ska under kom-
mande verksamhetsår resultera i ett 
flertal aktiviteter, där samarbetet 
inom 6F kommer att ha en viktig roll 
för förbundet.

www.fastighets.se 

– när du vill veta mer om 

Fastighetsanställdas Förbund 

Hur bli medlem 

Kollektivavtal 

Tidlöneprincipen 

Arbetsmiljöfrågor 

Försäkringar 

Fackliga studier 

Yrkesutbildning 

Fastighets avdelningar 

Fastighets a-kassa 

Kontakt med Fastighets 
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Agitation
Förbundets medlemsutveckling var 
klart negativ under året och antalet 
medlemmar minskade med 1 211.

Förbundets mål att öka medlems-
antalet uppfylldes inte. Vilket delvis 
berodde på att planerade agitations- 
och medlemsvärvningsaktiviteter 
inte genomfördes fullt ut, endast tre 
fjärdedelar av budgeterade medel har 
använts. Det är svårare att rekrytera 
nya medlemmar idag och det upp-
levs kärvare för agitatörerna att boka 
träffar och möta anställda på arbets-
platserna. Förbundet har inte lyckats 
mobilisera den lokala grundorganisa-
tionen till att föra det viktiga fackliga 
samtalet om vikten av medlemskap 
ute på arbetsplatserna.

Målet med att kontakta alla som 
begärt utträde och bristar med betal-
ning av medlemsavgift har i stort 
sett uppfyllts. Målet med att alla nya 
medlemmar ska få personlig kontakt 
har inte uppfyllts.

Dec
2010

Mars
2011 

Juni
2011

Sep
2011

Dec
2011

Ost 7 397 7 428
+ 31

7 285
– 143

7 215
– 70

7 118
– 97

– 279
– 3,77 %

Väst 7 530 7 567
+ 37

7 496
– 71

7 402
– 94

7 302
– 100

– 228
– 3,02 %

Tvärs 5 760 5 708
– 52

5 627
– 81

 5 535
– 92

5 493
– 42

– 267
– 4,63 %

Nord 5 351 5 263
– 88

5 192
– 71

5 143
– 49

5 094
– 49

– 257
– 4,80 %

Syd 6 682 6 610
– 72

6 576
– 34

6 486
– 90

6 502
+ 16

– 180
– 2,69 %

FB
Totalt

32 720 32 576
– 144

32 176
– 400

31 781
– 395

31 509
– 272

– 1 211
– 3,70 %

Medlemsutveckling per region under 1 januari–31 december 2011

Victoria Byberg, 
städare, Boden.
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Avtals- och 
förhandlingsverksamhet 
Under våren startade förberedelserna 
inför avtalsrörelsen 2012. Vid ett 
extra LO representantskap i augusti 
beslutade samtliga LO-förbund att 
ställa sig bakom en LO-samordning 
inför avtalsrörelsen 2012 och gav 
LO styrelsen i uppdrag att siffersätta 
lönekraven. När siffersättningen 
presenterades för förbunden valde 

tre förbund att ställa sig utanför 
LO-samordningen och endast ingå 
i Facken inom industrins samordning.

Sammanlagt har tolv regionala 
avtalsråd hållits, där man arbetade 
fram avtalsyrkanden. Yrkandena gick 
vidare och behandlades på det cen-
trala avtalsrådet som gick av stapeln 
på Kolmårdens Vildmarkshotell i 

Norrköping. Sammanlagt deltog 80 
ombud, förbundsstyrelsen, ombuds-
män och fackliga ombud. Ombuden 
utsåg hälften av ledamöterna till 
de fyra förhandlingsdelegationerna 
som förbundsstyrelsen tidigare fattat 
beslut om. Efter gruppdiskussioner 
och redovisning gjordes en sam-
manfattning av avtalsyrkanden som 

Förhandlings
delegation för 
städavtalen.
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överlämnades till förbundsstyrelsen 
för fortsatt handläggning och beslut.

I 2010 års avtalsrörelse tillsattes 
ett antal arbetsgrupper. På Almega 
serviceentreprenadavtalet tillsattes 
två arbetsgrupper, en om lönesystem 
och en om arbetstidsavtal.

Båda arbetsgrupperna har avslu-
tats under året utan att parterna kom 
överens. Med Almega Fastighetsar-
betsgivarna tillsattes även här två 
arbetsgrupper, en angående frågan 
om utfasning av beting och den andra 
hade som uppgift att teckna avtal 
gällande arbetsmiljö, kompetensut-
veckling och likabehandling. Arbets-
grupperna avslutades inte under året. 
Med Samhall tillsattes en arbets-
grupp, som har sett över skrivningar i 
avtalets § 12 – ersättning vid sjukdom 
med mera. Arbetsgruppen avsluta-
des utan att parterna kom överens. 
Arbetsgruppen med Systembolaget 
har utrett frågan om ett eventuellt 
framtida LO-avtal. Arbetsgruppen 
avslutades inte under året. De arbets-
grupper som tillsattes tillsammans 
med Arbetsgivaralliansen gällande 
utveckling av allmänna villkor och 
löneavtal samt arbets- och restidsbe-
stämmelser kom inte igång.

Centrala förhandlingsärenden har 
till stor del delegerats till lokalom-
budsmän.

Ärenden av principiell karaktär 
har hanterats av centrala ombudsmän 
i enlighet med verksamhetsplanen. 
Uppsägningsförhandlingar beroende 
på arbetsbrist och av personliga skäl 
har varit dominerande. Lönetvister 
har också förekommit till stor del och 
under hösten ökade antalet tvister 
kring turordning. Det har inkommit 
91 centrala förhandlingsärenden un-
der året. De flesta centrala förhand-
lingar har berört serviceentreprenad-
avtalet och Samhallavtalet.

En viss ökning av antalet rätts-
hjälpsärenden har skett, till stor del 
beroende på att arbetsgivarna inte 

är förhandlingsbara utan har redan 
bestämt sig och tyvärr ibland till 
och med på inrådan av arbetsgivar-
organisationen. Ett antal tvister har 
under året anmälts till rättsskyddet 
för stämning, i huvudsak konkursä-
renden och uppsägningar av person-
liga skäl. Flera av ärendena är inte 
avgjorda utan kommer att avgöras un-
der 2012. Av de planerade månadsvis 
mötena med LO-TCO Rättsskydd har 
endast ett fåtal möten genomförts. Vi 
har istället använt oss av rättsskyd-
dets jourtelefon vid behov.

Vi har lagt ett antal varsel om 
blockad under året mot företag som 
vägrat teckna hängavtal. Inga av dessa 
varsel har verkställts då företagen 
tecknat avtal efter lagt varsel eller 
upphört med sin verksamhet. Hand-
läggning av serviceavgifterna på 
hängavtal har under året överförts 
från regionerna till en anställd knuten 
till förbundskontoret.

Riksavtalsförhandlingarna 2010 
resulterade i 2-åriga avtalsperioder. 
På en del avtalsområden fördelades 
löneutfallet jämnt vid lönerevisions-
tillfällena, på andra avtalsområden 
blev fördelningen lägre första året och 
högre andra året.

AlmegA ServiceentreprenAd
Lönerna höjdes 1 juni enligt nedan:
Företag som inte har lokalt överens-
komna lönebildningssystem:
Lönerna höjdes generellt med 513 
kronor per månad

Företag med lokalt överenskomna 
lönebildningssystem:
Lönerna höjdes med 513 kronor 
per månad varav 257 kronor utgavs 
som generell ökning och 256 kronor 
utgjorde en pott att fördelas i lokala 
förhandlingar.

Om parterna inte enats om pott se-
nast den 1 september 2011 ska ytter-

ligare 228 kronor utges som generell 
ökning och resterade del av potten 
fördelas av arbetsgivaren.

Från 1 juni 2011, efter genomförd 
lönerevision är lägsta lön 18 770 kro-
nor per månad.

AlmegA SpeciAlService
Lönerna höjdes 1 april 2011 i och med 
att ett löneutrymme om 600 kro-
nor per månad bildades. 300 kronor 
utbetalades generellt och 300 kronor 
utgjorde pott för fördelning i lokala 
förhandlingar. Om parterna inte en-
ats om pott senast den 1 oktober 2011 
ska ytterligare 150 kronor utges som 
generell ökning och resterande del 
av potten fördelas av arbetsgivaren. 
Lägsta lön från 1 april 2011 är 18 490 
kronor per månad.

FAStigo F-AvtAlet
Lönerna höjdes 1 april 2011 med 500 
kronor per månad. Efter genomförd 
lönerevision ska utgående löner för 
heltidsanställd ha ökat med minst 150 
kronor per månad. Lägsta lön från 1 
april 2011 är 18 715 kronor per må-
nad. Från samma datum ökade lönen 
för avtalade arbetsuppgifter (beting) 
med 2,21 procent.

AlmegA FAStighetSArbetSgivArnA
Lönerna höjdes 1 april 2011 med 580 
kronor per månad varav generellt 
280 kronor per månad och lönepott 
300 kronor per månad. Lägsta lön 
från 1 april 2011 är 18 720 kronor per 
månad.

ideA – FAStighetSSkötSel
Överenskommelsen följer den upp-
görelse som träffats mellan Fastig-
hetsanställdas Förbund och Almega 
Fastighetsarbetsgivarna och lönerna 
har höjts i enlighet med den.
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SvenSk hAndel  
– FAStighetSArbete
Överenskommelsen följer den upp-
görelse som träffats mellan Fastig-
hetsanställdas Förbund och Almega 
Fastighetsarbetsgivarna och lönerna 
har höjts i enlighet med den.

kFS
Lönerna höjdes 1 april 2011 i och med 
att ett löneutrymme på 2,2 procent 
skapades för fördelning individuellt i 
lokala förhandlingar. Utrymmet be-
räknas på summan av det fasta kon-
tanta månadslönerna månaden innan 
förhandlingstillfället, om inte de 
lokala parterna kommit överens om 
annat. Lägsta lön oförändrad 16 400 
kronor per månad (2010-09-01).

pActA
Lönerna höjdes den 1 april 2011 i 
och med att ett löneutrymme på 425 
kronor per månad skapades. Utrym-
met fördelades i förhandlingar med 
arbetstagarorganisationen.

Månadsavlönad arbetstagare ga-
ranterades, såvida inte annat överens-
kommits lokalt, lönehöjning med 100 
kronor per månad från 1 april 2011. 
Lägsta lön den 1 april 2011 är 16 070 
kronor per månad.

kFo – FolketS huS och pArker
Lönerna höjdes 1 maj 2011 med 290 
kronor per månad (1,68 kronor per 
timme) generellt. Lokalt löneutrym-
me 1,68 kronor per timme baserat 
på arbetade timmar under en tremå-
naders period. Samtidigt fastställdes 
minimilönen till 19 451 kronor per 
månad för kvalificerat yrkesarbete 
och efter 6 års yrkesvana till 20 835 
kronor per månad, yrkesarbete 18 216 
kronor per månad och efter 6 års 
yrkesvana 19 600 kronor per månad.

ArbetSgivArAlliAnSen – 
brAnSchkommitté idrott
Lönerna höjdes 1 augusti 2011 med 
610 kronor per månad. Lägsta lön 
från 1 januari 2011 är 18 800 kronor 
per månad.

ArbetSgivArAlliAnSen – 
brAnSchkommitté ideellA och 
idéburnA orgAniSAtioner
Lönerna höjdes 1 juni 2011 med 630 
kronor per månad. Lägsta lön från 1 
juni 2011 är 18 650 kronor per månad.

AlmegA tjänSteFöretAgen – 
FönSterputSning och AndrA 
ServiceFöretAg
Lönerna höjdes 1 juni 2011 med 
485 kronor per månad (288 öre per 
timme). Lägsta lön från 1 juni 2011 är 
19 096 kronor per månad för grupp 
A och 18 705 kronor per månad för 
grupp B.

AlmegA SAmhAll
Grundlönen höjdes 1 juli 2011 med 
100 kronor. Samtidigt höjdes arbets-
uppgiftstillägget i samtliga lönenivåer 
med 180 kronor. Mångkunnighetstil-
lägg ett och två höjdes med 50 kronor. 
Lägsta grundlön från 1 juli 2011 är 
17 500 kronor per månad.

AlmegA bemAnningSFöretAgen – 
bemAnningSAvtAlet
Den personliga lönen för heltids-
anställd höjdes 1 augusti 2011 med 
425 kronor per månad. Samtidigt 
fastställdes avtalets minimilöner till 
19 675 kronor per månad för kvalifi-
cerade yrkesarbetaren, 19 365 kronor 
per månad för yrkesarbetare och 
18 465 kronor för övriga.

bAnkinStitutenS ArbetSgivAror-
gAniSAtion

Lönerna höjdes 1 juni 2011 med 
256,50 kronor per månad generellt 
(1,53 kronor per timme) och 256,50 
kronor i lokal pott (1,53 kronor/
timme) Lägsta lön från 1 juni 2011 är 
111,73 kronor per timme.

SvenSk hAndel SyStembolAget 
– lokAlvårdSAnStälldA, FASt-
ighetSSkötAre och FAStighetS-
StädAre
Detta avtal blev klart februari 2011. 
Lönerna höjdes retroaktivt 1 de-
cember 2010 med 0,9 procent och 1 
december 2011 med 2,6 procent. Där-
utöver har det genomförts en särskild 
lönerevision som totalt garanterar 
en genomsnittlig höjning om minst 
970 kronor per månad på perioden. 
Lägsta lön från 1 december 2011 är 
17 201 kronor per månad.

AlmegA tjänSteFöretAgen, För-
eningen vårdFöretAgArnA SAmt 
ideA – Städning i egen regi
Lönerna höjdes 1 september 2011 
med 3,07 kronor per timme. Samti-
digt höjdes ersättningarna för ob- och 
övertid med 2,85 procent. Lägsta 
lön från 1 september 2011 är 112,97 
kronor per timme i grupp 1, 114,35 
kronor per timme i grupp 2, och 
115,69 kronor per timme i grupp 3.

SvenSk hAndel – StädningSAr-
bete i egen regi
Lönerna höjdes 1 november 2011 med 
3,07 per timme. Samtidigt höjdes 
ersättningarna för ob- och övertid 
med 2,85 procent. Lägsta lön från 1 
november 2011 är 112,97 kronor per 
timme i grupp 1, 114,35 kronor per 
timme i grupp 2 och 115,69 kronor 
per timme i grupp 3.
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Armando Boström , 
vaktmästare 
Dersbovallen .
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Avtalsbestånd 2011

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 261 AA Branchavtalet Idrott 189 AA Branchavtalet Idrott 243 AA Branchavtalet Idrott 181 424
AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

59 AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

41 AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

43 AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

30 73

Almega Bemanningsföretag 19 Almega Bemanningsföretag 7 Almega Bemanningsföretag 12 Almega Bemanningsföretag 5 17
Almega Fastighetsavtal 844 Almega Fastighetsavtal  448 Almega Fastighetsavtal 1 755 Almega Fastighetsavtal 453 2 208
Almega Fönsterputs 35 Almega Fönsterputs 7 Almega Fönsterputs 138 Almega Fönsterputs 9 147
Almega Samhall 82 Almega Samhall 0 Almega Samhall 3 543 Almega Samhall 0 3 543
Almega Serviceentreprenad 1 282 Almega Serviceentreprenad 489 Almega Serviceentreprenad 9 812 Almega Serviceentreprenad 632 10 444
Almega Specialservice 201 Almega Specialservice 32 Almega Specialservice 704 Almega Specialservice 56 760
Almega Städning i egen regi 63 Almega Städning i egen regi 17 Almega Städning i egen regi 27 Almega Städning i egen regi 9 36
BAO Städning i egen regi 39 BAO Städning i egen regi 4 BAO Städning i egen regi 14 BAO Städning i egen regi 2 16
Fastigo F-avtalet 812 Fastigo F-avtalet 39 Fastigo F-avtalet 4 512 Fastigo F-avtalet 47 4 559
FV Städning i egen regi 3 FV Städning i egen regi 2 FV Städning i egen regi 1 FV Städning i egen regi 1 2
IDEA Fastighetsavtal 9 IDEA Fastighetsavtal 2 IDEA Fastighetsavtal 48 IDEA Fastighetsavtal 1 49
IDEA Städning i egen regi 2 IDEA Städning i egen regi 3 IDEA Städning i egen regi 1 IDEA Städning i egen regi 1 2
KFO Fastigo F-avtalet 147 KFO Fastigo F-avtalet 1 KFO Fastigo F-avtalet 935 KFO Fastigo F-avtalet 10 945
KFO, FHPA 118 KFO, FHPA 27 KFO, FHPA 225 KFO, FHPA 20 245
KFS Fastighet och Näringsliv 11 Fastighet och Näringsliv 0 Fastighet och Näringsliv 15 Fastighet och Näringsliv 0 15
Pacta Fastighetsarbete 6 Pacta Fastighetsarbete 0 Pacta Fastighetsarbete 64 Pacta Fastighetsarbete 0 64
SH Fastighetsavtal 0 SH Fastighetsavtal 1 SH Fastighetsavtal 0 SH Fastighetsavtal 0 0
SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 0 0
SH Systembolaget 59 SH Systembolaget 0 SH Systembolaget 21 SH Systembolaget 0 21

4 052 1 309 22 113 1 457 23 570

Aktivitetsersättning 379
Arbetslös 2 796
Sjukersättning 1 678
Tillhör annat förbund 360
Tjänste/Avtalspension 82
Utbildning 214
Ålderspension 2 154
Övriga 276
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Avtalsbestånd 2011

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 261 AA Branchavtalet Idrott 189 AA Branchavtalet Idrott 243 AA Branchavtalet Idrott 181 424
AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

59 AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

41 AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

43 AA Branschavtal Ideella & 
Idéburna

30 73

Almega Bemanningsföretag 19 Almega Bemanningsföretag 7 Almega Bemanningsföretag 12 Almega Bemanningsföretag 5 17
Almega Fastighetsavtal 844 Almega Fastighetsavtal  448 Almega Fastighetsavtal 1 755 Almega Fastighetsavtal 453 2 208
Almega Fönsterputs 35 Almega Fönsterputs 7 Almega Fönsterputs 138 Almega Fönsterputs 9 147
Almega Samhall 82 Almega Samhall 0 Almega Samhall 3 543 Almega Samhall 0 3 543
Almega Serviceentreprenad 1 282 Almega Serviceentreprenad 489 Almega Serviceentreprenad 9 812 Almega Serviceentreprenad 632 10 444
Almega Specialservice 201 Almega Specialservice 32 Almega Specialservice 704 Almega Specialservice 56 760
Almega Städning i egen regi 63 Almega Städning i egen regi 17 Almega Städning i egen regi 27 Almega Städning i egen regi 9 36
BAO Städning i egen regi 39 BAO Städning i egen regi 4 BAO Städning i egen regi 14 BAO Städning i egen regi 2 16
Fastigo F-avtalet 812 Fastigo F-avtalet 39 Fastigo F-avtalet 4 512 Fastigo F-avtalet 47 4 559
FV Städning i egen regi 3 FV Städning i egen regi 2 FV Städning i egen regi 1 FV Städning i egen regi 1 2
IDEA Fastighetsavtal 9 IDEA Fastighetsavtal 2 IDEA Fastighetsavtal 48 IDEA Fastighetsavtal 1 49
IDEA Städning i egen regi 2 IDEA Städning i egen regi 3 IDEA Städning i egen regi 1 IDEA Städning i egen regi 1 2
KFO Fastigo F-avtalet 147 KFO Fastigo F-avtalet 1 KFO Fastigo F-avtalet 935 KFO Fastigo F-avtalet 10 945
KFO, FHPA 118 KFO, FHPA 27 KFO, FHPA 225 KFO, FHPA 20 245
KFS Fastighet och Näringsliv 11 Fastighet och Näringsliv 0 Fastighet och Näringsliv 15 Fastighet och Näringsliv 0 15
Pacta Fastighetsarbete 6 Pacta Fastighetsarbete 0 Pacta Fastighetsarbete 64 Pacta Fastighetsarbete 0 64
SH Fastighetsavtal 0 SH Fastighetsavtal 1 SH Fastighetsavtal 0 SH Fastighetsavtal 0 0
SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 0 SH Städning i egen regi 0 0
SH Systembolaget 59 SH Systembolaget 0 SH Systembolaget 21 SH Systembolaget 0 21

4 052 1 309 22 113 1 457 23 570

Aktivitetsersättning 379
Arbetslös 2 796
Sjukersättning 1 678
Tillhör annat förbund 360
Tjänste/Avtalspension 82
Utbildning 214
Ålderspension 2 154
Övriga 276
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Arbetsmiljö
Förbundet har tilldelats 5 018 086 
kronor för att bedriva regional 
skyddsombudsverksamhet på arbets-
platserna. Förbundet har även avsatt 
egna medel för den regionala skydds-
ombudsverksamheten. Verksamhe-
ten hade ett planerat mål på 2 400 
arbetsplatsbesök och vid årets slut 
hade man genomfört 2 333 arbets-
platsbesök.

Vid årets början hade förbundet 
923 lokala skyddsombud och målet 
var att förbundet vid årets slut skulle 
ha 1 100 lokala skyddsombud re-
gistrerade, vi hade vid årets slut 906 
stycken registrerade. Utöver dessa så 
fanns det 51 regionala respektive 135 
huvudskyddsombud registrerade.

220 skyddsronder med inriktning 
”Säkert underhållsarbete” genomför-

des under den internationella arbets-
miljöveckan, 24–28 oktober.

En målsättning var att externt 
informera om det tidigare projektet 
gällande övertidsjournaler och den 
framtagna modellen, tyvärr fung-
erade modellen inte till fullo efter den 
1 augusti 2011 då regeringen luckrade 
upp arbetstidslagen. Förbundets 
skriftliga arbetsmiljömaterial har 
reviderats under året med anledning 
av den nya organisationen.

En handlingsplan utifrån de kon-
gressbeslut som antogs har utarbetats 
gällande arbetsmiljö. En åtgärd var att 
implementera LOs arbetsmiljöstra-
tegi i förbundets handlingsplan för 
arbetsmiljö, detta arbete blev klart i 
november.

Arbetsmiljöansvarig har genom-
fört två konferenser med regionernas 
arbetsmiljösamordnare, den första 
konferensen var en uppsamling och 
uppstart inför det nya arbetssät-
tet och vid den andra konferensen 
var temat LOs arbetsmiljöstrategi. 
Arbetsmiljösamordnarna har haft 
kontinuerliga möten med respektive 
regionalt skyddsombud (RSO).

Inom arbetsmiljöområdet fanns 
förbundet representerat i Svensk 
Standardiserings Tekniska kom-
mitté för trädgårdsmaskiner samt 
tekniska kommittén för städkvalitet. 
Därutöver har förbundet medverkat 
i referensgrupper i AFA-projekten 
”Användbart” och ”Allt om städ”.

Lars Qvarnström, 
asbestsanerare, Ocab 
i Örnsköldsvik.
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Yrkesutbildning  
– kompetensutveckling 
Det påbörjades en kartläggning i vilka 
programråd och skolor förbundet 
ska finnas representerade. Fokus har 
under året varit på gymnasieskolans 
VVS – och Fastighetsprogram där 
målet är att finnas med på skol-, 
regional- och central nivå. På central 
nivå och i vissa regioner har förbun-
det representation. Vid årets slut 
fanns vi med i en handfull program-
råd på skolnivå.

Arbetet för att nå målet med 
skolinformation har påbörjats genom 
att en del skolinformatörer är utsedda 
och att viss utbildning har genom-
förts.

Förbundet har medverkat i ut-
vecklingen av valideringsverktyg för 
fastighetsbranschen, verktyget ska 
provas i skarpt läge under 2012.

Förbundet har under året deltagit i 
LOs utbildningsutskott. Vi har bland 
annat drivit frågan om gemensamt 
material och utbildning för program-
rådsledamöter.

I Servicebranschens Yrkesnämnd 
(SRY), har vi aktivt deltagit och 
genomfört handledarutbildning och 
handledarträffar under året. Totalt 
har SRY utfärdat mer än 15 000 yrkes-
bevis. Tillsammans med ett par andra 
branscher arbetas det vidare med 
idéerna om servicecollege.

I Fastighetsbranschens utbild-
ningsnämnd (FU) är vi represente-
rade i styrelsen och i det praktiska 
arbetet är vi drivande och aktiva i 
frågor rörande branschens utbild-
ningsfrågor och nomenklatur. De 
flesta frågor driver vi gemensamt med 

samtliga parter i nämnden. FU håller 
också på att skapa regionala grupper 
och givetvis finns förbundet med i 
dessa.

Verksamhetsansvarig har genom-
fört en träff för samordnarna och 
ett par regioner har lyft yrkesutbild-
ningsfrågor på träffar med utsedda 
fackliga ombud.

Generellt kan sägas att mycket 
verksamhet har påbörjats och att man 
kommit väldigt olika långt i regio-
nerna. Ingen region fungerar till 100 
procent på detta område, vilket också 
gjort att tilldelade medel inte har 
förbrukats.

Antonio Rios, 
fönsterputsare 
i Bromma.
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Studieverksamhet
Studieverksamheten har också 
handlat om att se över strukturer och 
arbetssätt. En del nya utbildningar 
har tagits fram för att kunna starta 
2012. Ett viktigt genombrott är att vi 
kommit till fram med grundläggande 
förtroendevald utbildning inom 6F.

Inför 2011 så var planen att upp-
rätthålla de regionala grundutbild-
ningarna och lägga mindre fokus på 
centrala utbildningar. Det har också 
skett.

Vad gäller förtroendevald i Fast-
ighets 1 (FIF 1), och förtroendevald 
i Fastighets 2 (FIF 2), kom vi nästan 
upp till målet. Däremot överskattades 
antalet deltagare i medlemsutbild-
ning, ingen region nådde sina mål och 
den centrala sommarkursen ställdes 
in.

Avdelningsstyrelseutbildningen 
har varit bra i region Väst och södra 
delarna av region Nord, i övrigt har vi 
inte levt upp till målen.

Centrala utbildningar med undan-
tag för sommarkursen, har i stort sett 
genomförts som planerat. Samma sak 
kan också sägas om arbetsmiljöut-
bildningarna.

Träffar för utsedda fackliga ombud 
och verksamhetssamordnare har 
genomförts på planerad nivå. Dock 
har för få kontakter och träffar 
genomförts med avdelningarnas och 
klubbarnas studieansvariga.

Målet om minst 85 procent av 
kursdeltagarna ska vara nöjda för att 
respektive utbildning ska anses hålla 
tillräckligt hög kvalité har uppnåtts.

Medlemsutbildning 2007—2011
Antal deltagare

Förbunds- och LO-kurser, totalt 2007—2011

Antal deltagare

Förtroendevald i Fastighets FIF1 2007—2011

Antal deltagare

Förtroendevald i Fastighets FIF2 2007—2011

Antal deltagare

Avdelningsutbildningar totalt 2007—2011
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Personal och kansli
Förbundet har 78 anställda inklusive 
vikarier och av dessa var 40 kvinnor 
och 38 män och medelåldern var 52 
år.

Under året har utvecklingssamtal 
genomförts med merparten av de 
anställda. Det framgick i samtalen att 
en stor grupp ser den nya organisatio-
nen som en nytändning för de egna 
arbetsuppgifterna. Inventering över 
vilket kompetensutvecklingsbehov 
som efterfrågas har inte genomfört 
däremot framkom det i utvecklings-
samtalen ett önskemål om mer 
utbildning i data samt budgetarbete. 
Administrativa personalen har fått en 
tvådagars utbildning i FAS2009.

Personaldagar genomfördes 30–31 
augusti på Runö Möten & Events i 
Åkersberga, alla personalkategorier 
deltog. Målet med dessa två dagar 
var att få mer förståelse för kulturella 

skillnader för att på ett ännu bättre 
sätt kunna möta förbundets medlem-
mar, Karin Sharma föreläste om detta 
spännande ämne. Förbundsledningen 
informerade om vad som har hänt 
och kommer att hända i förbundet 
med anledning av samarbetet inom 
6F och kommande avtalsrörelse. Det 
fanns även tid för en allmän fråge-
stund och de fackliga organisatio-
nerna hade egna möten.

Vid årets början anställdes 12 fack-
liga ombud tillsvidare. Under året har 
det anställts två kvinnliga ombuds-
män en tillsvidare och en på vikariat. 
I och med detta ökade jämställdheten 
för denna personalkategori.

Alla tillsvidareanställda har 
friskvårdsförmån och 19 anställda 
nyttjade denna förmån. Målet var att 
starta någon gemensam friskvårds-
insats under året, detta mål blev inte 

uppfyllt. Varje morgon serveras en 
enklare frukost. Förbundet har haft 
sommar- och jul aktiviteter för alla 
anställda på förbundskontoret och 
regionerna.

I den nya organisationen bildades 
fem regionkontor och under året 
har en kartläggning över befintliga 
kontrakt och lokalytor arbetats fram. 
Avsikten är att få lokaler och ytor som 
är anpassade till den nya organisatio-
nen, detta arbete kommer att fortgå 
under 2012.

Kostnaderna för till exempel 
kuvert, papper och porto överskred 
budgeten och med anledning av detta 
påbörjades ett arbete med att belysa 
dessa kostnader och hitta kostnadsef-
fektiva lösningar.

Vissa kostnader var mycket svåra 
att budgetera med anledning av den 
nya organisationsstrukturen.

I januari flyttade förbunds
kontoret till Barnhusgatan 6 
i Stockholm.
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Information och 
kommunikationsstrategi 
Fastighets har en centraliserad 
struktur för IT och kommunikation 
som omfattar Fastighetsanställdas 
Förbund, Fastighetsfolket och Fastig-
hetsanställdas Arbetslöshetskassa.

System- och applikationsförvalt-
ning samt administration av och sup-
port till användarna sker i egen regi.

Ett arbete som tagit mycket tid och 
resurser i anspråk har varit att anpas-
sa Fastighets olika system till de den 
nya organisationen som beslutades på 
kongressen 2010. Beslutet innebar att 
en stor del av den tekniska infrastruk-
turen fick göras om och anpassas till 
nya förutsättningar. Inte minst avsåg 
detta omorganisationen av medlems-

databas som fick anpassas för att 
medlemmens organisationstillhörig-
het ändrades från anställningsort till 
bostadsort.

Övergången till ny organisation 
har medfört ett omfattande admi-
nistrativt arbete med att bringa reda 
i alla avtal som fanns tecknade på de 
före detta avdelningarna.

Förbundets nya modell med att 
utse fackliga ombud har även krävt 
en hel del arbete. Regionerna har 
utsett ett större antal fackliga ombud 
som efter framställan utrustats med 
datorer, telefoner och konton med 
rättigheter till olika program i Fastig-
hets nätverk. Utbildning har genom-

förts i handhavande av utrustning 
och program. Under året har befintlig 
utrustning som varit på före detta 
avdelningarna flyttas till andra delar 
av organisationen.

Större projekt som påbörjats och 
beräknas vara avslutade första halv-
året 2012 är utveckling av Fastighets 
nya intranät ”Fastnet” samt mobil-
APPen ”iFasAPP” som ska ge inter-
aktiv åtkomst till medlemssystemet 
FAS2009.

Genom ITK har förbundet varit 
representerat i olika arbetsgrupper 
inom SO och 6F.

Imad Chamiye, till 
höger, lokalvårdare och 
skyddsombud i Uppsala.
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Anställda
Förbundskontoret

Förbundsledningen
Hans Öhlund, förbundsordförande
Magnus Pettersson, andre förbundsordförande, del av år
Pia Håkansson, andre förbundsordförande, del av år

Verksamhetsansvariga
Peter Aronsson
Roine Bengtsson
Anders Bergsten del av år
Peter Frommelin
Pia Håkansson del av år
Torbjörn Jonsson
Gunilla Kevdal
Jarmo Kusmin
Elly Nilsson
Magnus Pettersson del av år
Jan Sparrman
Anna Wetterberg del av år

Administrativ personal
Inger Andersson
Ewabritt Bergström
Eva Enström
Anna Jutterström
Merja Kaihoranta
Dan-Inge Lennström
Margareta Ljung
Helena Ljungberg
Layla Johansson del av år
Rolf G Johansson
Marita Lindström del av år
Narjes Razavian
Ida Seffers Frommelin
Christopher Staversjö
Helena Qvarfordt

Redaktion
Jan-Åke Lindahl
Marianne Lagergren
Minna Pyykölä

Region Ost
Verksamhetssamordnare
Noe Conteras Arone
Annica Collstam
Mohamad Elmarghichi
Gesa Markusson
Ronny Markusson
Annelie Pettersson
Bengt Sandberg
Jari Visshed

Administrativ personal
Pia Berglöf
Sofia Elmahi del av år
Layla Johansson del av år

Region Väst
Verksamhetssamordnare
Gunnel Blom
Anders Fennsjö
Håkan Ledzén
Lennart Mauritzon
Marie-Louise Olsson
Larry Stewart

Administrativ personal
Eija Kattelus
Margareta Kleman
Kerstin Palmén

Region Tvärs
Verksamhetssamordnare
Roger Arnesson
Margareta Gardh
Björn Lindberg
Erling Ludén
Conny Lundin
Tine Rönning Persson

Administrativ personal
Peter Meyrold vikarie, del av år
Ulrika Rhenberg
Kicki Thunell

Region Nord
Verksamhetssamordnare
Donald Ericsson
Stefan Fors avliden september
Kristofer Löfström
Thomas Niska
Tommy Nygårds
Yvonne Nygårds
Sanna Ojala del av år
Erika Sundvall vikarie

Administrativ personal
Annika Törn-Åhlen
Carina Vestberg

Region Syd
Verksamhetssamordnare
Jan Clausen
Ulf Grimmestål
Sven-Olov Gustavsson
Tommy Nilsson
Leif Stang
Benny Wiklund

Administrativ personal
Eva Buril
Veronica Nilsson
Monika Sander

Nord

Ost
Tvärs

Väst

Syd
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Uppdrag
Hans Öhlund, förbundsordförande
 − LOs styrelse – ersättare.
 − 6F rådet – ledamot.
 − 6F ordförandegruppen.
 − 6F representantskap – ledamot.
 − Fastighetsanställdas arbetslöshets-

kassa – ordförande.
 − SUNs (Servicebranschens Union i 

Nordens) styrelse – vice ordförande.
 − UNI (Union Network International), 

fackgrupp – fastighetsunderhåll och 
bevakningstjänst i Europa – presi-
dent.

 − UNI (Union Network International), 
fackgrupp – fastighetsunderhåll och 
bevakningstjänst – världen – leda-
mot.

 − Trygghetsfonden Fastigo-LO – vice 
ordförande.

 − LO-TCO Rättsskydd AB – suppleant.
 − AFA styrelse – ledamot.

Magnus Pettersson, andre förbunds-
ordförande, del av år
 − LOs styrelse, 3e suppleant.
 − LOs representantskap, ledamot.
 − LOs råd för avtalsfrågor.
 − LOs råd för tvärfackligt arbete, del 

av år.
 − LOs råd för organisering och med-

lemsvärvning, del av år.
 − LOs stadgegrupp, del av år.
 − SUNs (Servicebranschens Union i 

Norden), vice ordförande, del av år.
 − Trygghetsfonden Fastigo – LO, supp-

leant.
 − 6F rådet, del av år.
 − 6F representantskap, del av år.
 − Fastighetsbranschens Utbildnings-

nämnd, suppleant.

Peter Aronsson, ombudsman
 − LO – Centrala utbildningskommittén.
 − LO – Utbildningspolitiska utskottet.
 − Servicebranschens yrkesnämnd – 

vice ordförande.
 − Fastighetsbranschens utbildnings-

nämnd – vice ordförande.
 − Skolverket, nationella programrådet 

för VVS – och Fastighetsprogrammet 
– ledamot.

 − Unga Örnars Vänner – ledamot. 
SAP:s facklig utskott – ledamot.

 − Runö Folkhögskola – ersättare.

Roine Bengtsson, ombudsman
 − LO Data AB, styrgrupp FAS2009, 

ledamot.
 − LO Data AB, styrgrupp informations-

system, ledamot.
 − SO Arbetslöshetskassornas Samorga-

nisation, Teknikutskottet, suppleant.

Peter Frommelin, ombudsman
 − SIS tekniska kommitté, städkvalité – 

ledamot.
 − Servicebranschens yrkesnämnd 

(SRY) – ledamot.
 − SUNs branschstyrelse, städ – leda-

mot.
 − SUNs (Servicebranschens Union i 

Nordens) branschstyrelse fastighets-
branschen – vice ordförande.

Pia Håkansson, andre förbundsord-
förande, del av år
 − LOs representantskap – ledamot.
 − LO revisor. 6F rådet – ledamot.
 − 6F representantskap – ledamot.
 − Fastighetsanställdas arbetslöshets-

kassa – ledamot.
 − Unga Örnar – revisor.
 − LO Data AB – suppleant.
 − 6F styrgruppen – ledamot.
 − AFA – revisor suppleant.
 − Folksam – revisor suppleant.
 − Runö folkhögskola – revisor.
 − AFO – suppleant.

Torbjörn Jonsson, ombudsman
 − LOs Miljö- och arbetslivsutskott.
 − LOs RSO-grupp. LOs standardise-

ringsgrupp.
 − LOs arbetsgrupp för arbetsmiljöfrå-

gor på Samhall.
 − LOs Försäkringsutskott.
 − LOs Europafackliga kommitté.
 − LOs Internationella kommitté.
 − Fastighetsbranschens Utvecklings- 

och Arbetsmiljökommitté och dess 
arbetsutskott.

Gunilla Kevdal, ombudsman
 − Ordinarie ersättare i arbetsdomsto-

len – LO.
 − LOs representantskap – ordinarie
 − Representant i EU-rättskommittén 

– LO.
 − SUNs branschstyrelse städbranschen 

– ordinarie.

Jarmo Kusmin, ombudsman
 − LOs jämställdhetsråd – ledamot.
 − LOs diskrimineringsutskott – leda-

mot.
 − LOs forum för högre organisations-

grad – ledamot.
 − Styrgrupp TIA temagrupp integration 

i arbetslivet – ledamot.

Jan Sparrman, informatör
 − LOs informationsråd.
 − 6F kommunikationsgrupp.
 − Europaportalens styrelse.
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Budget mot utfall 2011
Resultatenhet Budget året Utfall Utfall jfr med 

årets budget

MEDLEMSAVGIFTER, Nettoresultat 98 012 500 96 977 315 – 1 035 185
DEMOKRATI – 8 806 331 – 7 070 610 1 735 721
AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRING – 2 625 009 – 2 359 929 265 080
FACKLIGT-POLITISK VERKSAMHET – 1 179 187 – 664 604 514 583
FASTIGHETSFOLKET – 4 500 000 – 3 774 454 725 546
INTERNATIONELLT – 303 450 – 340 956 – 37 506
ORGANISATION – 6 923 049 – 4 873 280 2 049 769
INFORMATION – 1 478 016 – 1 057 058 420 958
AGITATION – 5 995 252 – 4 191 243 1 804 009
AVTALS- OCH FÖRHANDLINGSVERKSAMHET – 15 141 151 – 12 527 989 2 613 162
ARBETSMILJÖ – 3 378 773 – 1 029 755 2 349 018
YRKESUTBILDNING–KOMPETENSUTVECKLING – 721 116 – 533 913 187 203
STUDIER – 9 797 752 – 8 129 647 1 668 105
PERSONAL OCH KANSLI – 32 204 040 – 38 410 235 – 6 206 195
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI – 5 403 398 – 8 060 920 – 2 657 522
FINANS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING 1 250 000 2 544 447 1 294 447
KONFLIKTER 0 0 0
Öresutjämning ej budgeterat 0 – 733 – 733
Skatt – 500 000 – 817 126 – 317 126
Resultat 305 976 5 679 311 5 373 335

***Avsättning till kongressfond med i jämförelsen.

Jämförelse resultat i budgetuppföljning och i årsredovisning
5 679 311

Avsättning till kongressfond 1 500 000
Bokfört ej budgeterat 2 620 400

9 799 711

Resultat årsredovisning 2011 9 799 711
Kostnader för kongressen som tagits 2011 – 415 743
ur kongressfond 415 743
Avsätts till kongressfonden – 415 743

Ej i budget
specifikation
Avsättning för otryggade pensioner 3 408 597
Semesterskuld – 372 454

3 036 143

Kongress, kostnad i resultaträkning – 415 743
2 620 400
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Årsredovisning
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Årsredovisning för 
räkenskapsåret  2011
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om FörbundetS 
verkSAmhet 
Fastighetsanställdas Förbund orga-
niserar arbetstagare inom fastighets- 
och städsektorn. Förbundet bildades 
1936 och har vid utgången av 2011, 
31 509 medlemmar.

Förbundet har en gemensam eko-
nomi för alla enheter i organisationen 
från och med detta år vilket bland an-
nat innebär att alla är anställda cen-
tralt. Sammanslagningen av förbund 
och avdelningar vid årets ingång har 
också inneburit att avdelningarnas 
tillgångar och skulder har överförts 
till förbundet.

Förbundets arbetslöshetskassa är 
egen juridisk person med egna stad-
gar. Arbetslöshetskassan lämnar egen 
verksamhetsberättelse.

Kongressen som är förbundets 
högst beslutande organ och hålls vart 
fjärde år. Förbundsmötet är förbun-
dets högst beslutande organ mellan 
kongresserna och kongressfria år 
hålls två förbundsmöten. Kongres-
sen och förbundsmötet består av ett 
ombud från varje avdelning. För-
bundsstyrelsen är förbundets högst 
beslutande organ mellan förbunds-
mötena och kongress. Förbundssty-
relsen består av ordförande och andre 
förbundsordförande samt fem av 
ordinarie kongress valda medlemmar. 
Den lokala demokratiska organisa-
tionen är uppdelad i 113 avdelningar, 
företagsklubbar och arbetsplatsom-
bud. Den funktionella verksamheten 

är indelad i fem regioner och för-
bundskontor.

väSentligA händelSer och 
FrAmtiden 
Det nya medlemsavgiftssystemet som 
infördes 2011 har fungerat och avgif-
terna har inte ändrats för år 2012.

Samarbetet i 6F (Fastighets, Bygg-
nads, Elektrikerna, Målarna, Seko och 
Transport) har varit intensivt under 
året. Vi har både lyft fram frågor och 
påverkat vår omgivning så att det har 
gynnat medlemmarna på ett positivt 
sätt Mycket arbete på central nivå har 
lagts ned på att förbereda det admi-
nistrativa samarbetet som beslutades 
om i början av året. Ett administrativt 
aktiebolag vid namn FASAB, Facklig 
administration i samverkan 6F AB, 
har bildats av fem av de sex förbun-
den, Transport är inte med på detta 
samarbete. De fem förbunden och 
FASAB kommer att samlokaliseras på 
Hagagatan 2, Stockholm.

Förberedelser inför 2012 års avtals-
rörelse har också varit en uppgift som 
engagerat och tagit tid i det fackliga 
arbetet. Under 2012 kommer för-
handlingar att pågå för förbundets 
samtliga 20 kollektivavtal.

reSultAt och Ställning
Årets resultat enligt resultaträkning-
en är 9,8 mkr (– 7,4 mkr). Organisa-
tionsförändringen gör att åren inte är 
jämförbara.

En fortsatt minskning av medlems-

antalet ger mindre medlemsavgifter 
än beräknat. Avsättningsbehovet för 
otryggade pensioner har minskat med 
3,4 mkr 2011 vilket minskar perso-
nalkostnaderna. År 2010 var motsva-
rande post 0,5 mkr.

Resultat, värdepapper och ford-
ringar 2011 innehåller en realisa-
tionsförlust vid försäljning av del av 
värdepappersfonden Borgen, Nordea. 
I ränteintäkter och liknande resul-
tatposter är bland annat utdelningar 
från Förbundsfonden i Robur och 
Borgen Nordea 594 tkr större än 
jämförelseårets utdelningar. Aktie-
utdelning från Swedbankaktier är 
223 tkr under 2011. Fonder överförda 
från avdelningarna har också gjort 
att årets avkastning är något högre. 
Utdelningar från intresseföretag 
(anläggningstillgångar) kommer till 
största delen från värdepapper som 
överförts från avdelningarna vid 
organisationsförändringen. Bankrän-
tor 2011 är också betydligt högre än 
jämförelseårets räntor.

Sammanslagningen av avdelningar 
och förbundet har inneburit att avdel-
ningarna tillskjutit totalt 32,8 mkr till 
förbundets eget kapital.

reSultAtutveckling och 
nyckeltAl 
Nyckeltal för åren 2007–2011, se not 
19.
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Resultaträkning
Not 2011 2010

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 135 675 848 103 598 046
Övriga medlemsrelaterade intäkter 2 4 536 732 889 229
Nettoomsättning 3 959 936 827 079
Bidrag 7 228 418 1 211 559
Övriga intäkter 44 997 136 573
Summa intäkter 148 445 931 106 662 486

Verksamhetens kostnader
Medlemsrelaterade kostnader 4 – 32 210 182 – 33 781 765
Avgifter/anslag/bidrag – 7 412 481 – 8 242 075
Personalkostnader 5 – 52 150 589 – 40 590 349
Övriga kostnader 4, 5 – 48 237 929 – 32 486 594
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 – 371 216 – 367 956
Summa kostnader – 140 382 397 – 115 468 739

Resultat från den fackliga verksamheten 8 063 534 – 8 806 253

Resultat	från	finansiella	poster
Resultat, värdepapper och fordringar 7 – 309 408 954 479
Fastighetsresultat 8 12 031 70 721
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 2 908 930 950 985
Räntekostnader och liknande resultatposter – 58 252 – 7 209
Summa	resultat	från	finansiella	poster 2 553 301 1 968 976

Resultat före skatt 10 616 835 – 6 837 277

Skatter – 817 124 – 562 505

Årets resultat 9 799 711 – 7 399 782

Fördelning av årets resultat 15
Årets resultat enligt resultaträkningen 9 799 711 – 7 399 782
Utnyttjande av tidigare avsatt till kongressfond 415 743 6 880 170
Ny reservering till kongressfond – 1 915 743 – 1 200 000
Kvarstående belopp för året 8 299 711 – 1 719 612
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Balansräkning
Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 223 345 230 781
Inventarier 6 784 682 993 866

1 008 027 1 224 647
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 11 7 415 186 5 799 522
Andra långfristiga fordringar 12 487 516 413 788

7 902 702 6 213 310
Summa anläggningstillgångar 8 910 729 7 437 957

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 195 845 75 511
Övriga fordringar 2 175 248 926 439
Skattefordran 839 409 1 679 855
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 7 534 371 6 304 439

10 744 873 8 986 244
Kortfristiga placeringar 14 105 554 181 57 157 244
Kassa och Bank 23 551 349 46 214 621
Summa omsättningstillgångar 139 850 403 112 358 109

SUMMA TILLGÅNGAR 148 761 132 119 796 066

EGET KAPITAL, AVSäTTNINGAR OcH SKULDER
Eget kapital 15
Ändamålsbestämda medel 2 999 159 1 499 159
Balanserat kapital 109 343 285 85 412 627
Årets resultat 9 799 711 – 7 399 882
Summa eget kapital 122 142 155 79 511 904

Avsättningar
Avsättning för pensioner 16 8 955 050 12 363 647

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 604 493 3 379 313
Övriga skulder 17 5 907 661 16 196 021
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 9 151 773 8 345 181

26 618 977 40 284 162
SUMMA EGET KAPITAL, AVSäTTNINGAR OcH SKULDER 148 761 132 119 796 066

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
2011 2010

Verksamheten
Resultat från den fackliga verksamheten 8 063 534 – 8 806 253
Resultat från finansiella poster 2 553 301 1 968 976
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet – 2 491 028 – 1 140 229
Betald skatt – 4 268 904 – 4 242 620
Kassaflöde	från	verksamheten	före	förändring	av	rörelsekapital 3 856 903 – 12 220 126

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/Minskning (+) kortfristiga fordringar 1 693 151 2 395 177
Ökning (+)/Minskning (–) kortfristiga skulder – 10 256 588 – 1 218 939
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten – 8 563 437 1 176 238

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 391 541 – 331 935
Investering i finansiella tillgångar – 52 614 209 – 816 146
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 2 218 472 31 300 141
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten – 50 787 278 30 152 060

Finansieringsverksamheten
Kapital från avdelningar 32 830 540 ··

32 830 540 0

Årets	kassaflöde – 22 663 272 19 108 172

Likvida medel vid årets början 46 214 621 27 106 449

Likvida medel vid årets slut 23 551 349 46 214 621

Tilläggsupplysningar	till	kassaflödesanalys

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning 2 417 852 862 148
Erhållen ränta 491 078 88 837

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m	m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 608 161 375 392
Rearesultat försäljning av finansiella tillgångar 309 408 – 954 479
Avsättningar till pensioner – 3 408 597 – 561 142

– 2 491 028 – 1 140 229
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

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

Finansiella placeringar
Värdepapper som är anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet. Nedskrivning sker vid varaktig värdenedgång 
av marknadsvärdet. 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 förvär-
vade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas enligt anskaffningsvärde.

Eget kapital
Eget kapital utgörs av ändamålsbestämda medel samt balanserat resultat. I ändamålsbestämda medel ingår kongressfon-
den 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:
Byggnader 50 år
Inventarier 5 år

Not 2 Övriga medlemsrelaterade intäkter 2011 2010

Serviceavgifter 3 147 913 ··
Utbildning 230 000 ··
TFF från Samhall 868 289 889 229
Skadestånd 290 530 ··
Summa 4 536 732 889 229

Not 3 Nettoomsättning 2011 2010

Annonser, prenumerationer 959 936 827 079
Summa 959 936 827 079
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Not 4 Verksamhetens kostnader 2011 2010

Medlemsrelaterade kostnader
Premie, medlemsförsäkring K-hem 19 591 349 20 629 599
Premie, medlemsförsäkring TFF, TGL, BGL 12 472 587 13 060 010
Skadestånd 146 246 92 156

32 210 182 33 781 765

Övriga kostnader
Lokalkostnader 5 836 245 3 235 975
Hyra inventarier, förbrukningsmaterial, serviceavtal 3 380 044 2 126 030
Resor/konferenser 7 501 174 5 680 971
Tryckkostnader/trycksaker 3 205 334 3 530 004
Kontaktkostnader 868 093 724 826
Kontorsmaterial/distribution 6 912 404 3 884 438
Riskkostnader 222 423 109 718
Övriga externa tjänster 3 549 306 4 827 415
LO-TCO Rättsskydd 2 248 087 1 983 497
Uppdragstagare 14 079 259 2 910 621
Övriga förvaltningskostnader 373 695 824 805
Särskilda kongresskostnader: kongressmöte och arrangemang ·· 2 648 294
Nedskrivning tillgångar 61 865 ··

48 237 929 32 486 594

Not 5 Anställda, personalkostnader och styrelse 2011 2010

Medelantalet anställda 72 59
Andel män % 48 53

Könsfördelning i förbundets styrelse
Andel kvinnor % 33 41

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och förbundsledning 1 477 903 1 936 666
Anställda 28 275 116 21 375 453

29 753 019 23 312 119

Sociala kostnader 23 164 737 16 486 263
 varav pensionskostnader* 10 974 382 7 210 311

* Särskild löneskatt för pensioner och avsättning för otryggade pensioner ingår inte (avsättning not 18).

Fastighets pensionssystem är förmånsbestämt och reglerat enligt kollektivavtal. Fastighets är skyldig att löpande avsätta 
medel till pensionsstiftelse. Detta innebär att stiftelsen från tid till annan ska innehålla tillgångar motsvarande den be-
räknade utfästelsen. Av pensionskostnaderna 2011, 11 mkr (7,2) avser 11,7 mkr (9,4) premier och avsättningar till stiftelse 
och – 0,7 mkr (– 2,2) finansiella kostnader beroende på stiftelsens avkastning.

Pensionsåldern för ombudsmän anställda före 2001-06-30 är 60 år, anställda efter 2001-06-30 är 62–65 år beroende på 
anställningsår till pension, dessa båda har förmånsbestämd pension. Ombudsmän anställda efter 2009-10-01 har premie-
bestämd pension. Övriga anställda har premiebestämd pension. Av Fastighets avsättningar och premier till pensions-
stiftelse avser 0,6 mkr (1,1) förbundets ledning.
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Not 6 Inventarier 2011-12-31 2010-12-31

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden 6 983 731 6 912 715
Årets förändringar
– Nyanskaffningar 115 368 331 935
– Övertaget från avdelningarna 276 173 ··
– Försäljningar och utrangeringar – 5 350 781 – 260 919
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 024 491 6 983 731

Ingående avskrivningar – 5 989 865 – 5 882 828
Årets förändringar
– Försäljningar och utrangeringar 5 121 272 260 919
– Avskrivningar – 371 216 – 367 956
Utgående ackumulerade avskrivningar – 1 239 809 – 5 989 865

Utgående restvärde enligt plan 784 682 993 866

Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar 2011 2010

Realisationsresultat – 309 408 954 479
Summa – 309 408 954 479

Not 8 Fastighetsresultat 2011 2010

Hyresintäkter och övriga intäkter 165 166 211 984
Fastighetskostnader – 138 181 – 126 409
Avskrivning byggnader – 7 436 – 7 436
Fastighetsskatt och avgift – 7 518 – 7 418
Summa 12 031 70 721

Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2011 2010

Ränteintäkter, reverslån, anläggningstillgångar 19 317 18 855
Utdelningar och ränteintäkter övriga anläggningstillgångar 518 588 58 208
Ränteintäkter, bankmedel 453 300 69 810
Utdelningar och räntor övriga omsättningstillgångar 1 899 264 803 940
Övriga finansiella intäkter 18 461 172
Summa 2 908 930 950 985
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Not 10 Byggnader och mark 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 408 350 408 350
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 408 350 408 350

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början – 177 569 – 170 133
– Årets avskrivningar enl plan – 7 436 – 7 436
Utgående ackumulerade avskrivningar – 185 005 – 177 569

Utgående restvärde enligt plan 223 345 230 781

Not 12 Andra långfristiga fordringar 2011-12-31 2010-12-31

Vid årets början 413 788 338 759
Tillkommande fordringar 290 000 217 000
Reglerade fordringar – 218 472 – 141 971
Övertaget från avdelningar 2 200 ··
Bokfört värde vid årets slut 487 516 413 788

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav 2011-12-31 2010-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Vid årets början 5 799 522 5 800 388
Nyanskaffningar 25 220 ··
Reinvesterad utdelning 16 290 ··
Kortfristiga placeringar ·· – 866
Värdereglering – 535 ··
Övertaget från avdelningar 1 574 689 ··
Bokfört värde vid årets slut 7 415 186 5 799 522

Bokfört värde Marknadsvärde
FASAB, Facklig administration i samverkan 6F AB 13 220 13 220
Swedbank 4 639 551 7 356 301
Aftonbladet Hierta AB 80 998 80 998
Aktier/andelar Folkrörelseföretag 1 847 979 1 847 979
Andel i Brf Tjället 789 438 789 438
LO-Data AB 44 000 44 000

7 415 186 10 131 936
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 648 185 ··
Förutbetalda hyror 753 020 691 902
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 795 811 1 597 826
Upplupna bidrag 2 295 062 1 903 997
Upplupna medlemsavgifter (netto) 2 042 293 2 110 714

7 534 371 6 304 439

Not 14 Kortfristiga placeringar 2011-12-31 Marknadsvärde

Börsaktier 687 435 2 725 408
Förbundsfonder, Swedbank, Robur 14 748 009 12 774 135
Borgen Nordea 5 796 545 5 056 025
Institutionell penningmarknadsfond Nordea 54 612 876 57 828 171
Övriga fonder Nordea 6 119 762 6 050 092
Folksam Spar, Robur 6 221 631 5 804 337
Övriga aktiefonder, Robur Folksam 3 568 008 5 301 716
Övriga ränte- och blandfonder, Robur Folksam 12 271 266 12 839 064
Övrig placering Swedbank 1 300 000 1 300 000
Reverslån, KF 479 241 479 241
Värdereglering vid överföring från avdelningar – 250 592 ··
Summa 105 554 181 110 158 189

Not 15 Eget kapital Kongressfond Rättvisefonden Balanseratkapital Summa eget 
kapital

Eget kapital 2011-01-01 1 200 000 299 159 78 012 745 79 511 904
Kapital från avdelningarna ·· ·· 32 830 540 32 830 540
Reserveringar 1 915 743 ·· – 1 915 743 ··
Utnyttjande – 415 743 ·· 415 743 ··
Årets resultat ·· ·· 9 799 711 9 799 711
Eget kapital 2011-12-31 2 700 000 299 159 119 142 996 122 142 155

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningen avser pensioner som ej tryggats i stiftelse hos Kooperationens pensionsanstalt och som överstiger överskot-
tet i stiftelsens fond.
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna försäkringspremier ·· 331 774
Upplupna löner 850 746 ··
Semesterlöneskuld 3 755 715 3 383 261
Förutbetalda bidrag 2 617 031 2 617 031
LO-TCO Rättsskydd pågående arbeten 836 863 988 444
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 091 418 1 024 671
Summa 9 151 773 8 345 181

Not 19 Nyckeltal, Mkr 2011 2010 2009 2008 2007

Resultat facklig verksamhet 8,0 – 8,8 7,2 – 7,6 – 3,6
Årets resultat 9,8 – 7,4 12,3 – 8,5 – 0,5

Eget kapital 122,0 79,5 87,0 74,6 83,1
Soliditet % 82,0 66,4 66,4 59,0 64,8

Medlemsantalet 31 509 32 720 33 480 34 251 35 429

Not 17 Övriga kortfristiga skulder 2011-12-31 2010-12-31

Ej fördelade medlemsavgifter 1 092 014 809 664
Avdelningarna (netto) ·· 5 568 063
RSO avräkning 2 348 146 3 016 718
Fastighets a-kassa ·· 5 254 757
Personalens skatter och avgifter 1 164 357 749 882
Sociala avgifter 1 149 574 772 640
Övriga skulder 153 570 24 297
Summa 5 907 661 16 196 021
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Slutord
Förbundsstyrelsen uttalar sitt tack till medlemmar, arbetsplatsombud, klubbar, 
sektioner, avdelningsstyrelser och samtlig personal både lokalt och centralt för 
ett förtjänstfullt arbete under förbundets 75e verksamhetsår.

Stockholm den 18 april 2012

Hans Öhlund Magnus Pettersson Tommy Nilsson

Thomas Gustavsson Johan Wahlin Olga Leander

Hanna Helsing

Vår revisionsberättelse har avgivits den 18 april 2012 

Hans Westman Birgitta Helberg Jerry Hjelmberg 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Fastighetsanställdas Förbund, org.nr 802000-8622

rApport om årSredoviSningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Fastighetsanställdas Förbund för år 2011. Förbundets årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 30–40.

StyrelSenS AnSvAr För årSredoviSningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

reviSorernAS AnSvAr
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god 
revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

uttAlAnden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

rApport om AndrA krAv enligt lAgAr och AndrA FörFAttningAr SAmt StAdgAr
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Fastighetsanställdas Förbund 
för år 2011.

StyrelSenS AnSvAr
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
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reviSorernAS AnSvAr
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

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

uttAlAnde
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 april 2012

Hans Westman  Birgitta Helberg Jerry Hjelmberg

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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