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EMMA JANSSON och ABDOU AGBERE 
Undersköterskor, Hemmet för Gamla, Enskede.

Hemmet för Gamla drivs av Vardaga, en av Sveriges största privata 
aktörer inom äldreomsorg. Emma har arbetat här sedan 2006 och 
Abdou sedan 2009. Båda trivs väldigt bra med sina jobb. De är 
båda föreslagna som arbetsplatsombud och är med i den arbets-
platsgrupp som Kommunal hjälper till att organisera.

Emma: 

– Det är ett viktigt jobb vi gör. Jag får det bekräftat varje dag.  
De äldre är ofta väldigt tacksamma och uppskattar det vi gör, stort 
som smått. 

– Men visst finns det alltid saker som kan förbättras. Engagemanget 
i Kommunals arbetsplatsgrupp handlar framför allt om att föra 
fram hur vi vill ha det här på arbetsplatsen, vad vi tycker är viktigt 

att prioritera och driva. Till exempel ville vi att det skulle avsättas  
särskild schemalagd tid för kostombuden för arbetet med att  
beställa, inventera och planera för maten. Det fick vi gehör för  
och håller nu på att se över hur vi ska få in det i våra scheman. 

Abdou:

– Det känns stimulerande att hjälpa de gamla, att få dem att 
skratta och må bra. Det är ett viktigt och bra jobb men jag tror  
inte alla i samhället känner till vad våra arbeten betyder. 

– Den viktigaste delen i arbetet är omvårdnaden och umgänget 
med de gamla. Det måste få ta tid. Samhället borde inte snåla  
in på det. Med mitt fackliga engagemang vill jag bidra till att  
våra röster hörs, om högre löner och om tillräckligt mycket tid  
med de gamla. Man borde kunna se till att vi som arbetar med  
människor ska kunna få betalt för ett bra jobb.



3

Kort om Kommunal

• Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, är ett fackförbund som  

 grundades 1910. Vi ingår i LO. 

• Kommunal är Sveriges största fackförbund och organiserar över 514 000  

 medlemmar inom kommun, landsting, privata företag, församlingar, kooperativ  

 och lantbruk. 

• Medlemmarna i Kommunal är verksamma inom över 230 olika yrken fördelade  

 inom följande huvudbranscher: Funktionshinder, Förskola och skola, Grön sektor,  

 Hushållsnära tjänster, Hälso- och sjukvård, Kök och restaurang, Räddningstjänst,  

 Teknik, fastighet och underhåll , Teknik, park och anläggning, Trafik, Trossamfund  

 samt Äldreomsorg. 

• Över 31 000 medlemmar har förtroendeuppdrag som arbetsplatsombud och  

 skyddsombud.

• Kommunal har 13 lokalavdelningar fördelade över landet. Avdelningarna består  

 i sin tur av 365 sektioner och 114 klubbar. Det regionala och lokala arbetet stöds  

 av förbundskontoret.

• Sedan 2010 är Annelie Nordström Kommunals förbundsordförande. 

Vår vision
Viktiga jobb värda att älska – dygnets alla timmar.

Våra kärnvärden 
Närvarande – Vi finns alltid där. På arbetsplatsen, i medlemmarnas vardag, i 

debatten och i maktens korridorer.

Proffsiga – Vi har kunniga och kompetenta fackliga företrädare som förstår och  

är en del av medlemmarnas vardag. Vi är alltid tillgängliga och serviceinriktade.

Handlingskraftiga – Vi tar initiativ för medlemmarnas bästa, varje dag. När det  

behövs tar vi fajten. 

Vi gör skillnad! 
Med över 514 000 medlemmar kan Kommunal både höras och påverka utvecklingen  

för medlemmarna. Kommunal är en organisation som tar strid för goda villkor på  

arbetsplatserna – bra lön och anställningsvillkor, trygghet och inflytande på jobbet.  

Kommunal tar också strid för välfärden och arbetar för att den ska vara bra för alla. 
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Fortsatt kraftsamling för medlemsökning och högt valdel-
tagande toppade Kommunals dagordning supervalåret 2014. 
Inom båda områdena lyckades vi väl med att nå våra mål.  
För tredje året i rad ökade vi antalet medlemmar och våra 
medlemmar röstade, både i EU-valet och riksdagsvalet, i 
väsentligt högre grad än befolkningen i snitt.

Vi ville få riktigt många medlemmar att rösta i valen till EU-parlamentet, riks-
dagen, landstingen och kommunerna. Det lyckades vi med. 92 procent av med-
lemmarna deltog i riksdagsvalet, mot 86 procent bland allmänheten. I EU-valet 
gjorde Kommunal succé. Där röstade 75 procent av medlemmarna, jämfört med 
51 procent av det totala antalet röstberättigade.

Vi drev en egen facklig valrörelse som utgick från medlemmarnas vardag.  
Vi hade sex tydliga krav. Bland annat mer personal i omsorgen, heltid som norm 
och fler unga med fasta jobb i välfärden. Dessa krav berättar vi mer om under 
rubriken Valarbetet supervalåret 2014 på sidan 34.

Vi fortsatte också oförtrutet att bygga facklig styrka genom intensiv med-
lemsvärvning, vilket gav resultat: För tredje året i rad växte Kommunal.  
2014 värvade vi tillsammans 50 000 nya medlemmar. Bara under de två sista 
månaderna värvade vi över 14 000 nya kommunalare. Resultatet blev att vi 
ökade till över 514 000 medlemmar. 

Steg för steg strävar vi mot att nå vår vision ”Viktiga jobb värda att älska – 
dygnets alla timmar”. Det är en vision som kräver hårt arbete, både fackligt  
och politiskt, såväl i Sverige som internationellt. Även om det återstår mycket 
arbete är vi på väg åt rätt håll.

ÖKAT INTERNATIONELLT FACKLIGT SAMARBETE

Det blir allt mer uppenbart att vi lever i globaliseringens tidevarv. Arbetstagar- 
nas problem med otrygga anställningar, arbetslöshet, underbemanning, frysta  
löner och låga lönepåslag går igen över hela världen, även om det naturligtvis 
finns gradskillnader. Många människor söker sig bort från sina hemländer för  
att söka sin försörjning. Vi ser det inte minst inom bärplockarbranschen – och  
vi möter det dagligen på gatorna. EU-migranter som diskrimineras i sina hem-
länder tvingas tigga i Sverige för att överleva.

KOMMUNALS ORDFÖRANDE ANNELIE NORDSTRÖM

”Under 2014 har vi stärkt oss,  
både organisatoriskt och vad gäller  
vår position i samhällsdebatten.”

INLEDNING

Till 2017 är  
ambitionen att  
Kommunal  
ska bli 600 000  
medlemmar  
igen.
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Arbetsgivarna har sedan länge arbetat över nationsgränserna. Det måste även den 
fackliga rörelsen göra. Arbetare i alla länder måste hålla ihop om vi ska ha en 
chans att förbättra löner och levnadsvillkor. Detta är bakgrunden till att jag 2014 
tackade ja till att bli vald till ordförande i EPSU, de offentliganställdas yrkesinter-
national i Europa.

Vi behöver engagera oss på alla nivåer, lokalt, nationellt och internationellt, för  
att stå stark som fackförening. Ett av mina främsta mål med engagemanget i EPSU  
är att peppa våra fackliga vänner i andra delar av Europa till att värva medlemmar.

STOR MEN OCKSÅ STARK 

Att vara Nordens största fackförening är viktigt för Kommunal.  Det ger oss själv-
känsla och stolthet. Men det räcker inte att vara stor, man måste vara stark också. 

Ökad organisationsgrad är alltjämt viktigast, och där har Kommunal sin verk-
liga utmaning. Under 2014 jobbade vi hårt för att rekrytera fler medlemmar inom 
avtalsområden med låg organisationsgrad. Vi nådde vissa framgångar, främst  
bland de visstidsanställda. För de kommande åren sätter vi målet mycket högt.  
Till 2017 är ambitionen att Kommunal ska bli 600 000 medlemmar igen.

FÖRÄNDRA PÅ RIKTIGT

Samtidigt har Kommunal högre ambitioner än någonsin om att bli fler aktiva.  
Vi behöver många fler arbetsplatsombud och skyddsombud som kan vara motor 
i det arbetsplatsnära fackliga arbetet. Det handlar om att stärka medlemmarna. 
Hjälpa dem att bli lite kaxigare, lite modigare och lite mer benägna att gadda ihop 
sig och ställa krav på sina jobb. 

Om det ska lyckas, måste det arbetsplatsnära arbetet bli mer verkligt, synligt  
och påtagligt för medlemmarna. Det handlar om att anordna bra fackförenings-
möten om saker som rör medlemmarnas vardag. Kommunal ska vara kraften som 
tar itu med sådant som medlemmarna bekymrar sig för. Sådant som de tillsam-
mans kan ändra på. 

Det handlar helt enkelt om att förändra på riktigt. Kommunal ska så klart fort-
sätta att hjälpa medlemmar som hamnar i svårigheter och i konflikt med arbets-
givaren. Men vi ska även, i mycket högre utsträckning än nu, förändra vardagen  
på jobbet tillsammans med medlemmarna. 

Kommunals särskilt anställda organiserare arbetar med just detta, på privata 
arbetsplatser som har få medlemmar och låg aktivitet. Det är underbart att se hur 
metoden lyfter medlemmarna till nya insikter och hur de genom att hålla ihop  
vågar stå upp för sina rättmätiga krav. 

STARKT OPINIONSARBETE

I vår opinionsbildning fortsatte vi under 2014 att lyfta underbemanningen i väl- 
färdstjänsterna och de ojämlika arbetsförhållandena som fortfarande råder på svensk 
arbetsmarknad. Kommunals rapporter om hur bristande anställningsvillkor påverkar 
kvaliteten i omvårdnaden om de äldre har fått stor uppmärksamhet. Man kan nog 
med fog påstå att Kommunal har vunnit initiativet i äldreomsorgsfrågan. 
Även i valdebatten var vi en röst att räkna med. Vi lyckades lyfta välfärdsfrågorna 

INLEDNING

Kommunal har  
vunnit initiativet  
i äldreomsorgs- 
frågan.
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och medlemmarnas arbetsvillkor. Vi blev lovade både mer personal i äldreom- 
sorgen, nationella kollektivavtal om heltid och minskade möjligheter att miss-
bruka visstidsanställningar. Direkt efter valet började vi pressa politikerna till att 
göra allvar av sina löften och det arbetet fortsätter. Vi ska alltid stå på medlem-
marnas sida.

EN MODERN FACKFÖRENING

Kommunal ska vara en modern fackförening.  Inte minst måste vi kommunicera 
med medlemmarna med hjälp av smart informationsteknologi. Därför har många 
medarbetare varit engagerade i att jobba med vårt nya medlemsadministrativa 
system. Detta var verkligen också året då den nya teknikens sårbarhet avslöjades, 
då stora delar av allt vi sparat digitalt försvann i en serverbrand utanför Kommunal. 
Många medarbetare i IT-verksamheten, administrationen och ekonomihanteringen 
har gjort berömvärda insatser för att få allt att fungera igen. 

TACK ALLA OUMBÄRLIGA MEDLEMMAR

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, förtroendevalda och medarbetare 
för ett bra 2014. Jag brukar säga att Kommunal är som en stor klocka – vi är alla 
oumbärliga för att urverket ska fungera och klockan drivas framåt. Under 2014 
har vi stärkt oss, både organisatoriskt och vad gäller vår position i samhällsdebatten. 
Och vi har blivit fler.

Allt detta är avgörande för att Kommunal ska klara den stora utmaning som  
ligger framför oss: Avtalsrörelsen 2016. Den blir vår största någonsin och ska inne-
bära stora fackliga segrar. Redan under 2015 börjar förberedelserna för avtalsrörel-
sen. Då är vi gynnade av att vara en stor, stark och smart fackförening. Tack för 
ett fint 2014! 

Annelie Nordström
Ordförande Kommunal

Vi behöver engagera oss på alla nivåer, 
lokalt, nationellt och internationellt, för  
att stå stark som fackförening.

INLEDNING
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Presentation av verksamheten 2014

Den röda tråden
Vision 
Viktiga jobb värda att älska – dygnets alla timmar. Det är Kommunals vision, ledstjärnan  
för allt vårt fackliga arbete och utgångspunkt för denna sammanfattning av Kommunals 
verksamhet för 2014.

Medlemmarna vet att de gör ett viktigt jobb. Att den svenska välfärden stannar om de  
inte är där. Kommunal arbetar för att medlemmarna ska kunna fortsätta älska sina jobb  
men slippa dåliga arbetsvillkor som delade turer, långa springvikariat och prispress som  
gör det omöjligt att erbjuda service, vård och omsorg med kvalitet.

Mål
Under året har vi arbetat med fem prioriterade fokusmål för att långsiktigt nå visionen. 

Medlemmar 
Vi är fler medlemmar än föregående årsskifte.

Branscher 
Medlemmarna upplever att vi på arbetsplatserna ger dem stöd i deras yrke och  
att vi synliggör deras jobb.

Förhandlingar 
Medlemmarna upplever att det är vi som har stått för förbättringarna i deras  
löne- och anställningsvillkor på arbetsplatsen.

Organisation 
För att alla medlemmar ska få samma service jobbar vi i en förändringsinriktad och  
effektiv organisation. 

Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort förtroende.

Aktiviteter och resultat
På följande sidor beskrivs de viktigaste aktiviteterna vi arbetat med under året för att  
nå fokusmålen och vår vision samt resultatet av detta arbete. 
       

Vision Mål Aktiviteter Resultat=
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Kommunal  
växer för tredje  
året i rad!
För tredje året i rad växte Kommunal och ökade under året 
med 4 000 medlemmar. På tre år har vi ökat med omkring  
10 000 medlemmar. Vi slog återigen värvningsrekord när  
nästan 50 000 personer valde att bli medlemmar i Kommunal 
under 2014.

Kommunals nya medlemmar finns i alla branscher, yrkesgrupper och åldrar.  
Vi fortsätter att växa bland unga och de visstidsanställda. Hälften av de nya med-
lemmarna i år är under 30 år. Kommunal växer bland både kommunanställda  
och privatanställda och vi blir allt fler personliga assistenter, vårdbiträden, städare 
och barnskötare, för att nämna några yrkesgrupper.  

Att växa tre år i rad kräver ett målinriktat arbete. Kommunal arbetar för att  
vidareutveckla en målgruppsorienterad värvning med fokus på yrken och branscher, 
istället för att försöka nå så många som möjligt med ett och samma budskap.  
Vi fokuserar på det arbetsplatsnära fackliga arbetet och på det personliga mötet. 
Det är främst på arbetsplatserna som vi värvar nya medlemmar.

MEDLEMMAR

MÅL
Vi är fler medlemmar än  
föregående årsskifte.

Vi fokuserar på det 
arbetsplatsnära och 

på det personliga 
mötet. Det är på  

arbetsplatserna som 
vi främst värvar nya 

medlemmar.

Kommunals medlemmar 

 Dec-13     Dec-14 Utveckling
A-kasse- 
medlemmar 461 033 459 987 - 1 046

Studerande 4 246 4 644 +  398

Inte med i  
a-kassan 49 313 54 401 + 5 088

Medlemmar  
i förbundet 510 364 514 388 + 4 024

Avdelningarnas medlemsantal 31 december 2014  

Avdelning Kvinnor  Män Summa

Stockholms län 58 667 18 778 77 445

Mitt 27 542 6 838 34 380

Västra Svealand 27 431 6 718 34 149

Bergslagen 27 622 6 323 33 945

Mellersta Norrland 20 068 6 085 26 153

Västerbotten 15 144 4 361 19 505

Norrbotten 15 190 4 132 19 322

Vänerväst 33 063 7 629 40 692

Väst  37 419 10 069 47 488

Sydväst 26 931 5 721 32 652

Öst 35 879 9 208 45 087

Skåne 52 166 14 208 66 374

Sydost 30 042 7 154 37 196

Totalt 407 164 107 224 514 388
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THERESE PALM 
Brandman, Södertörns Brandförsvarsförbund.

Therese har arbetat som brandman i nio år. Hon visste att det var det 
hon ville bli redan som liten och arbetade målmedvetet för att nå dit. 

Svarar jobbet mot dina förväntningar?

– Jag har svårt att tänka mig något bättre yrke. Snabba utryckningar, 
varvat med utbildning, förebyggande arbete med information i skolor och 
tillsyn på företag, träning, fantastiska kollegor. Ingen dag är den andra lik. 

Var det självklart för dig att vara med i facket?

– Ja, det var självklart och Kommunal var ett naturligt val. Men jag har 
först på senare tid valt att också engagera mig i fackligt arbete. Jag håller 
på att lära upp mig som arbetsplatsombud och går grundläggande utbild-
ningar. Kan nog tänka mig att ta ett sådant uppdrag. För mig är arbets-
miljön den viktigaste frågan. Där vill jag gärna vara med och påverka.
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ÅRSHJUL – VÄRVNINGSAKTIVITETER

I Kommunal jobbar vi med medlemsvärvningen enligt ett årshjul, med återkom-
mande planerade aktiviteter och riktade insatser under året. Hela organisationen 
vet vad som ska göras under året, samtidigt som det finns utrymme för snabba 
riktade aktiviteter. Det är nyckeln till att vi fortsätter växa.

Många av förbundskontorets insatser är inriktade på att stötta det lokala arbe-
tet. Här är ett urval av våra främsta medlemsvärvande aktiviteter under 2014. 

Visstidsanställda i fokus
Den 14 februari fokuserade vi på visstidsanställda barnskötare. Med arbetsplats-
besök och uppvaktning av politiker och arbetsgivare för att uppmärksamma de 
visstidsanställdas situation. 

 Resultat: Fler medlemmar inom barnomsorgen, både visstidsanställda och 
tillsvidareanställda.

Visstidsanställda inom kommuner och landsting 
Under årets sista månader genomfördes en kampanj som vände sig till visstids-
anställda specifikt inom kommuner och landsting. Målet var att värva 10 000  
nya medlemmar. 

 Resultat: Vi värvade 14 600 nya medlemmar.

Personliga assistenter
En annan yrkesgrupp som Kommunal satsade på var personliga assistenter.  
Två stora forum, Vi lovar varandra, arrangerades. Dagarna syftade till att ge de  
personliga assistenterna kunskap och verktyg att tillsammans kunna förbättra  
sina villkor. 

 Resultat: Deltagarna åkte hem med nya kunskaper, nyväckt engagemang  
och nybildade nätverk. 

Rättvist fika 
En dag i oktober bjöd Kommunal på Rättvist fika ute på medlemmarnas arbets-
platser runt om i landet och pratade om schyssta villkor. 

 Resultat: Denna dag fikade över 130 000 personer, vilket för andra året i rad 
ledde till att Kommunal segrade i Fairtrade Challenge. Den SIDA-finansierade 
kampanjen anordnas för att sprida information om och öka konsumtionen av 
Fairtrade-märkta produkter. 

Telemarketing – nya medlemmar i enskilda a-kassan
Telemarketingsamarbetet med Folksam fortsatte under året. Medlemmar i enskilda 
a-kassan blir uppringda och erbjudna medlemskap i Kommunal. I år låg fokus på 
att kontakta relativt nya medlemmar i enskilda a-kassan. Dessutom har vi under 
året samarbetat kring en återrekryteringskampanj av tidigare medlemmar i åtta  
av Kommunals 13 avdelningar. 

 Resultat: Arbetet ledde till att det i slutet av året var 21,9 procent av de upp-
ringda som blev medlemmar, jämfört med 15,3 procent i början av året. 

MEDLEMMAR

Kommunals bästa 
ambassadör för 

medlemskap är en 
arbetskamrat.

En halv miljon medlemmar 
kan förändra världen

Genom medlemskapet i Fairtrade 
kan Kommunal vara med och stärka 
den fackliga rörelsen världen över, 
skydda grundläggande mänskliga  
rättigheter och påverka så att 
arbetare och odlare i fattiga länder 
ska få skäligt betalt för sitt arbete. 
Dessutom kan vi vara med och  
uppmuntra ekologiskt odlande.
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MEDLEMMAR

Värva en kollega
Kommunals bästa ambassadör för medlemskap är en arbetskamrat. Den medlem 
som värvar en kollega som ny medlem får en premie. Även den nya medlemmen 
får en premie.

 Resultat: Ökat fokus på vikten av medlemskap. Fler medlemmar kan tänka sig 
att rekommendera ett medlemskap i Kommunal för sina arbetskamrater.

Webbutbildning för förtroendevalda 
För att stärka förtroendevalda så att fler tar större ansvar på sina arbetsplatser  
har vi tagit fram en utbildning som bidrar till ändrade attityder och större själv-
förtroende. Utbildningen är delvis webbaserad. Deltagarna får öva på verkliga 
situationer.

 Resultat: 152 förtroendevalda har genomgått den webbaserade utbildningen. 
De anger att efter utbildningen har de fått bättre möjligheter att verka i sina upp-
drag på arbetsplatserna.

Kursutvärderingen är glädjande, helhetsintrycket av utbildningen är 4,8 av 5 möj-
liga. De mest uppskattade delarna är praktisk träning med skådespelare/aktörer, 
att få öva på frågemetodik och att ge och ta feedback.

Kommunals arbetslösa  
medlemmar 2008-2014 

År Öppet  Deltids- Tillfälligt 
 arbets- arbets- tim- 
 lösa lösa anställda

2008 2,8 % 2,5 % 2,9 %

2009 3,4 % 2,1 % 2,6 %

2010 3,6 % 1,9 % 2,6 %

2011 3,4 % 3,5 % 1,5 %

2012 3,5 % 2,4 % 2,5 %

2013 3,4 % 1,3 % 2,2 %

2014 3,3 % 0,9 % 1,9 %
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FORTSATT LITEN MINSKNING AV ARBETSLÖSHETEN

Under 2014 var den öppna arbetslösheten bland Kommunals medlemmar drygt 
tre procent. Det innebär att nära 16 900 medlemmar var öppet arbetslösa varje 
månad, en liten minskning från föregående år. Liksom tidigare år varierade 
arbetslösheten över året med fler arbetslösa under vinterhalvåret och färre under 
sommarhalvåret.

Antalet deltidsarbetslösa medlemmar fortsätter att minska. Under 2014 var 
i genomsnitt nästan 4 600 medlemmar deltidsarbetslösa varje månad. Det är en 
minskning med nära 2 000 medlemmar per månad jämfört med föregående år. 
Även antalet timanställda medlemmar fortsätter att minska. En viktig orsak till 
minskningen är den så kallade 75-dagarsregeln. Den innebär att deltidsarbetslösa 
får stämpla upp till heltid i högst 75 dagar mot tidigare 300. Det är rimligt att 
anta att deltidsarbetande och timanställda medlemmar som blir utförsäkrade 
efter 75 dagar i arbetslöshetsförsäkringen väljer att inte fortsätta vara inskrivna 
hos Arbetsförmedlingen.

MEDLEMMAR I ARBETSMARKNADSPOLITISKA ÅTGÄRDER

Antalet medlemmar i några av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder under 2014, genomsnittligt per månad: 

• Nära 14 300 medlemmar deltog i jobb- och utvecklingsgarantin inklusive  
 sysselsättningsfasen. Det är ungefär lika många som under 2013.

• Cirka 3 200 medlemmar hade ett nystartsjobb. Det är en liten ökning   
 jämfört med föregående år. 

• Drygt 4 600 medlemmar hade en anställning med lönebidrag. Det är en  
 fortsatt minskning, drygt 700 färre medlemmar per månad än under 2013. 

• Över 5 000 medlemmar hade en trygghetsanställning. Det är en ökning  
 med i genomsnitt 900 medlemmar per månad i jämförelse med 2013.

TRAVTOUR FÖR LÄRLINGAR

För femte gången arrangerade Kommunal en travtour för lärlingar inom trav-
sporten. Tävlingarna genomfördes i samband med V75 och Elitloppet. Av totalt 
105 lärlingar som deltog under touren var 43 kvinnor.

Under Elitloppshelgen bjöd Kommunal in alla hästskötare och lärlingar till 
Lärlingarnas lounge för att se tävlingarna från bästa publikplats. En succé med 
385 besökare. Många avdelningar genomförde också familjedagar i samband 
med touren. Totalt besökte över 6 500 medlemmar familjedagarna.

 Resultat: Lärlingar, hästskötare, travbaneanställda och tränare är mycket  
positiva till att Kommunal arrangerar travtouren. Kommunals företrädare tycker 
att det blivit lättare att komma i kontakt med både anställda och arbetsgivare.  
Vi har kunnat profilera oss som hästbranschens fackförbund.

CUP KOMMUNAL 

Cup Kommunal är en distriktsturnering i fotboll för 16-åriga flickor. Kommunal 
har sponsrat turneringen i samarbete med Svenska Fotbollförbundet sedan 1991. 
Vårt engagemang i turneringen är naturligt. Fotboll är en bred sport och många 
av Kommunals medlemmar är engagerade. Bland spelarna i ungdomslagen finns 
också våra framtida medlemmar. Dessutom anser vi att det är viktigt att stödja 

MEDLEMMAR
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flickfotbollen, eftersom tjejer självfallet ska ha samma förutsättningar som killar 
att utöva sin sport. Skåne tog hem finalmatchen och stod därmed som segrare  
i Cup Kommunal 2014.

KULTUR – FÖR ATT STÄRKA MEDLEMMARNA

Läsfrämjande aktiviteter  
Under året har vi på olika sätt fortsatt arbetet med läsfrämjande aktiviteter, i  
samarbete med andra fackförbund och med Kommunals avdelningar. Vi har påbör-
jat arbetet med att försöka kartlägga hur många som arbetar med läsfrämjande 
aktiviteter på arbetsplatsen.

I samarbete med Kommunal Skåne och sektionen i Kristianstad, ordnades en 
yrkesträff för dem som arbetar inom äldreomsorgen, där även arbetsgivarna var 
med. Tanken var att med hjälp av läsning skapa ett engagemang för att själv våga 
påverka på arbetsplatsen. De båda författarna Sara Beischer och Jane Morén var 
med för att inspirera och starta processen. Aktiviteten blev mycket lyckad.  
Tanken är att utveckla den här typen av aktiviteter under 2015.

Boken på arbetsplatsen arrangerades i samband med Bokmässan i Örebro. 
Kommunal deltog med fler deltagare än tidigare år, de fick möjlighet till kunskaps-
inhämtning och nätverksbyggande.

LO-kongressen fattade beslut om att arbetarrörelsens sånger behövde förnyas. 
Kommunal har tillsammans med ABF och andra förbund arbetat under två års tid 
med att ta fram Röda sångboken. Den blev klar den 1 maj. Första sången i boken 
är Kommunals version av ”Vi bygger landet” med ny text av Tove Alsterdal. 

Fotoutställning
Vi genomförde en fotoutställning tillsammans med fotografen Johan Sundgren 
som genom sina bilder gav en inblick i arbetet inom hemtjänsten. Utställningen 
visades på flera platser i landet.

Konststudiecirkel
Tillsammans med Kommunals sektion i Sala, startade vi ett samarbete med 
Konstfrämjandet och Aiguille-museet. Tanken var att genom en konstudiecirkel på 
arbetsplatsen skapa självförtroende som kan användas i det fackliga arbetet ute 
hos medlemmarna.

MEDLEMMAR

RESULTAT

• Kommunal har på tre år ökat medlemsantalet med omkring 10 000 medlemmar. 

• Vi blir fler och fortsätter att växa. Det ger oss kraft, bland annat inför förbere- 
 delserna för avtalsrörelsen 2016.

• Vi får ökade möjligheter att teckna starka kollektivavtal med bra villkor för  
 medlemmarna i Kommunal.

Kommunal är  
aktivt i arbetet 
för fackliga  
och mänskliga 
rättigheter i  
arbetslivet.
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Medlemmarnas arbetsgivare 

  Kommunanställda 63,9 procent

  Privatanställda 15,1 procent

  Landstingsanställda 10,1 procent

  Kyrkoanställda 1, 3 procent

  Utan anställning, sjuka, föräldra- 
 lediga, arbetslösa, studerande  
 9,6 procent

Viktiga jobb värda 
att älska
Medlemmarna i Kommunal finns inom cirka 230 olika yrken 
fördelade på tolv olika branscher. Kommunal arbetar för att 
medlemmarna ska kunna fortsätta älska sina jobb, utvecklas 
och känna stolthet men slippa dåliga arbetsvillkor. Här har  
vi samlat det viktigaste Kommunal gjort under året för att  
stödja och stärka medlemmarna.

nära arbetsplatserna

Närvaron på arbetsplatserna ger förståelse för medlemmarnas arbetsvillkor så att 
Kommunal kan vara en relevant arbetsplatsnära fackförening. Några yrkesgrupper 
och branscher som prioriterades extra under året var: 

Personliga assistenter 
Kommunal har träffat ungefär 200 medlemmar runt om i landet som arbetar som 
personliga assistenter och samtliga lokalavdelningar har besökts. Responsen på 
träffarna har varit mycket positiv.

De offentliga köken 
Under 2014 har arbetsplatsbesök gjorts i offentliga kök, från Kävlinge i söder till 
Jokkmokk i norr. Flera kommuner är på gång att validera sin personal vilket gjort 
att fler medlemmar nu kunnat byta yrkestitel från köksbiträde till utbildad kock. 
Antalet kockar har under 2014 ökat med 399 stycken. Även anslutningsgraden för 
kockar har ökat och ligger nu på 76 procent.

Brandmän  
En informationssatsning på brandstationer resulterade i att antalet brandmän 
ökade inom Kommunal.

Fastighetsbranschen 
Genom strukturerade arbetsplatsbesök inom fastighetsbranschen ökade antalet 
medlemmar och förtroendevalda, bland annat bland fastighetsskötare, fastighets-
tekniker och vaktmästare.

ORGANISERING

Organiseringsarbetet har under året varit framgångsrikt. Arbetet handlar om att 
ge de anställda verktygen att själva, på arbetsplatserna, förbättra sin situation. 
På besökta arbetsplatser har många blivit fackligt aktiva, organisationsgraden har 
ökat och många har deltagit i facklig utbildning. Organisering ger medlemmarna 
möjlighet att använda Kommunal som verktyg för att få det bättre. Genom att gå 
samman har medlemmarna i flera fall fått till förbättringar i arbetssituationen. 
Exempel på det är ökat inflytande, rätt lön och ersättningar, arbetskläder och ökad 
anställningstrygghet. Många anställda har gått från att vara passiva medlemmar till 
att bli fackligt aktiva och i flera fall även formellt valda till fackliga företrädare.

BRANSCHER

MÅL
Medlemmarna upplever att  
vi på arbetsplatserna ger  
dem stöd i deras yrke och  
att vi synliggör deras jobb.
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JOHAN KALANDER
Kock, Viktoriaköket, Kaptenens äldreboende, Kramfors.

Viktoriaköket på Kaptenens äldreboende står för lagad mat  
dels till äldreboendet, dels till en restaurangdel som är öppen  
för allmänheten. Johan började arbeta som fast anställd i 
köket inom Kramfors kommun 1993, då med titeln köks- 
biträde. Kommunen var tidigt ute med att validera sin köks-
personal, så idag är Johan och hans kollegor kockar.

Trivs du med ditt jobb? Har yrket förändrats sedan  
du började? 

– Jag trivs mycket bra. Kommunens kök i skolor och äldre-
boenden är långt ifrån de storkök de var när jag började.  
Nu handlar det om småskalighet och kvalitet med bra 
råvaror och så mycket närproducerat som det är möjligt så 
här långt norrut. Vi använder 97 procent svenskt kött och 
har ett långsiktigt mål att använda 50 procent ekologiska 
råvaror. Redan i år är vi uppe i 27,5 procent. 

– Det här ställer naturligtvis också nya krav på oss. Vi får  
läsa på och utvecklas. Det känns spännande. Vi kan vara 
stolta för den mat vi serverar. 
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HELTID SOM NORM

Kommunal arbetar för att heltid ska vara norm. Vi ser rätten till heltid som ett led 
i att skapa trygga jobb, bättre inkomst och efter arbetslivet en pension som det 
går att leva på. Vad gäller arbetsvillkoren har fokus under året legat på visstids-
anställningar. Flera rapporter och kampanjer har haft visstidsanställdas situation 
som tema. Rapporten Är det här okej? – en rapport om villkoren för visstids-  
och timanställda var också en del i Kommunals nätkampanj Är det här okej?.  
Villkorsfrågorna lyftes också i rapporten om deltidsarbetet, Halva arbetstiden, hela 
ansvaret. Kommunals argument har under året märkts tydligt i den politiska 
debatten. 

PROJEKT FÖR ÖKAD ANSTÄLLNINGSTRYGGHET 

Kommunal fick medel från KFO/LO-fonden för att skapa trygghetsskapande 
åtgärder för anställda inom avtalsområdena hushållsnära tjänster, personlig assi-
stans och förskola/skola. Kommunal ska tillsammans med Arbetsgivarföreningen 
KFO arbeta fram åtgärder för att öka anställningstryggheten och anställnings-
barheten inom avtalsområdena.

Under december släpptes den Europeiska Socialfonden (ESF) 2014 – 2020. 
Programmet ska stärka arbetsmarknadens funktionssätt och kopplingen mellan 
arbetsmarknad och utbildning. ESF utlyser projektpengar vid flera tillfällen fram 
till 2020. Det är framför allt programområdet kompetensförsörjning som gynnar 
medlemmarna i Kommunal. Ansökan sker via KFO-projektet.

TRE FRÅGOR   

Tre frågor är en del av det arbetsplatsnära fackliga arbetet som Kommunal  
använder för att på sektions- och avdelningsnivå skaffa en tydlig bild av med-
lemmarnas situation på arbetsplatserna. De tre områden frågorna ställs kring är; 
kompetens- och yrkesutveckling, arbetsmiljö samt löner. Svaren blir underlag för 
att kunna planera åtgärder och aktiviteter och för att göra rätt prioriteringar.  
Genom Tre frågor upptäcker Kommunal både problem och positiva utvecklings-
trender. Underlaget kan också användas i påverksansarbete mot politiker, myn- 
digheter och arbetsgivare. Under året har arbetet med Tre frågor utvecklats ytter-
ligare, bland annat med följdfrågor.

TYDLIGARE RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET   

Kommunal har arrangerat arbetsmiljökonferenser som följts upp av lokala  
handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet.

VITA JOBB   

Vita jobb-metoden går ut på att ställa sociala krav vid offentliga upphandlingar. 
Syftet är att motverka osund konkurrens samtidigt som de anställda får löner 
och villkor som motsvarar kollektivavtal. Dessutom säkras att skattebetalarnas 
pengar går till företag som sköter sina skatter och avgifter.

Under 2014 har Malmö stad beslutat att alla upphandlingar i kommunen ska 
följa intentionerna i Vita jobb. Stockholm har för avsikt att göra detsamma.

Genom dialog med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten arbetar Kommunal 
parallellt för att minska möjligheten till svart arbetskraft inom städbranschen.

Organisering blev under året en  
permanent del av Kommunals verk-
samhet. Arbetet med organisering har 
stegvis byggts ut och under hösten 
2014 startade fem avdelningar en 
permanent organiseringsverksam-
het. Kommunal har under året gått 
från att ha åtta projektanställda 
organiserare, till att ha fyra anställda 
gruppledande organiserare och 17 
förtroendevalda organiserare.

BRANSCHER

Genom klimat- 
kompenserade 

trycksaker bidrar  
Kommunal, via  
organisationen  

Plan Vivo, till träd-
planteringsprojekt 

och skötsel av  
odlings- och  

skogsområden i  
Mocambique.
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STARKARE YRKES- OCH BRANSCHKOMMUNIKATION

Under 2014 har Kommunal arbetat vidare med att skräddarsy medlemskommu-
nikationen utifrån bransch och yrke. Genom att utgå från medlemmarnas behov 
och efterfrågan blir informationen mer relevant. Kommunals webb byggs om och 
anpassas till varje besökare utifrån yrke och ort.

BRANSCHSPECIFIKT AV VIKT 2014

Nya vägar når fram – Hushållsnära tjänster 
Det behövs fler fackligt aktiva inom Hushållsnära tjänster. Anställda i branschen 
arbetar ofta ensamma i privatpersoners hem. För Kommunal är det därför svårt  
med arbetsplatsnära verksamhet. Istället har vi arbetat med andra vägar för att nå 
dem som arbetar i denna bransch. Detta har skett bland annat genom kontakt med 
arbetsgivarna för att få möjlighet träffa de anställda vid möten eller genom med-
delanden på lönebeskeden. Ett första steg har också tagits för att bygga en före-
tagsorganisation inom Hemfrid. En träff för arbetstagare i branschen arrangerades. 
Efter konferensen ökade medlemsantalet på Hemfrid.

BRANSCHER

Kommunal  
behöver ha fler 
fackligt aktiva 
inom Hushålls-
nära tjänster.
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Opinionsarbete för barnomsorgen
Opinionsarbetet har fortsatt för att lyfta barnomsorgen. De senaste årens rap-
porter om villkoren inom förskola och fritidshem har använts flitigt i valrörelsen. 
I rapporten Skilda världar gjordes en jämförelse mellan kommunalt, ideellt och 
bolagsdriven barnomsorg. Kommunal har arbetat med att lyfta fram behovet 
av en mer aktiv arbetsmarknadspolitik och nödvändigheten av att satsa på den 
framtida personalförsörjningen. Avtal om yrkesintroduktionsanställningar har 
tecknats med arbetsgivare men intresset för dem har varit svagt.

Rättsliga processer för arbetskläder inom äldreomsorgen 
Kampen för arbetskläder inom hemtjänsten fortsätter. Den är viktig, bland annat  
för att de anställda inte ska sprida smitta mellan vårdtagare. Under året har allt 
fler arbetsgivare frivilligt infört arbetskläder, vilket är mycket positivt. Juridiskt 
fortsätter dock kampen för rätten till arbetskläder. Under 2014 har ett mål mellan  
Leksands kommun och Arbetsmiljöverket överklagats till Högsta förvaltnings-
domstolen. Om prövningstillstånd ges är ännu inte klart. Kommunal är även part  
i andra ärenden i Kammarrätten där domslut ännu inte kommit. 

Ny film presenterades på Äldreomsorgsdagarna
Kommunal behöll initiativet i äldreomsorgsfrågan med rapporter om hur bristande  
anställningsvillkor påverkar kvaliteten i omvårdnaden av äldre. På mässan Äldre-
omsorgsdagarna visades filmen Att komma hem som handlar om demens och visar 
på vikten av bemanning, kontinuitet och kompetens inom omsorgen av äldre.  
På mässan marknadsfördes dessutom åter rapporten Lapptäcke utan sömmar, om 
äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga. 

Framgångsrik kamp för personliga assistenters arbetsmiljö 
Arbetsmiljökommittén för personlig assistans, som Kommunal har tillsammans  
med arbetsgivareföreningen KFO (AMPA), har under hela 2014 uppvaktat Arbets-
miljöverket med krav på att få branschen belyst ur arbetsmiljöperspektiv. Verket har 
nu tillmötesgått kraven och skrivit om arbetsmiljön för personliga assistenter. 

Nya allmänna råd kom i april från Socialstyrelsen om Kunskaper hos personal  
som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktions-
nedsättning. Dessa råd ger oss som facklig organisation ett mycket bra verktyg  
för att driva frågan om utbildnings- och kompetensutvecklingsbehov för med-
lemmarna i branschen. Kommunal har suttit med i den arbets-/referensgrupp på 
Socialstyrelsen som tagit fram underlagen.

Fortsatt arbete för stärkt yrkesroll 
Arbetet med att lyfta yrkesrollen för undersköterskor har fortsatt under året. 
Rapporten Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs har fortsatt spridas till 
medlemmar, förtroendevalda, medarbetare, arbetsgivare och politiker. Under året 
har fokus också legat på att framhålla hela teamets roll kring patienten när det 
gäller vårdhygien och patientsäkerhet.

Klart med LO-gemensam grupp för Yrkesförarfrågor
Kommunal har tillsammans med Livs, Seko, Transport och Handels bildat en 
gemensam arbetsgrupp inom LO för frågor som rör yrkesförare för tunga fordon. 
Gruppen ska arbeta med frågor som till exempel yrkeskompetensbevis (YKB), 
arbetsmiljö, hot och våld samt framkomlighet. 

BRANSCHER
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RESULTAT

• Vi har framgångsrikt lyft fram välfärden och medlemmarnas arbetsvillkor  
 i samhällsdebatten, särskilt inom äldreomsorgen.

• Många medlemmar upplever att Kommunal kunnat stötta och stärka dem i  
 deras yrkesroller. Det gäller inte minst några av de yrkesgrupper vi haft särskilt  
 fokus på under året; undersköterskor, kockar inom offentliga kök, personliga  
 assistenter och medlemmar som arbetar inom hushållsnära tjänster. 

• Vi ökade organisationsgraden.

YRKES-SM  

Under Yrkes-SM 2014 i Umeå var cirka 150 skickliga ungdomar på plats för att tävla  
och visa upp sina färdigheter inom ett 50-tal yrken. Närmare 15 000 unga besökare 
kom för att låta sig inspireras inför framtiden. Tävlingarna i vård och omsorg var väl- 
besökta och fick mycket positiv respons. De arrangerades av Kommunal tillsammans 
med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdföretagarna. Kommunal 
sponsrade också trädgårdsanläggningtävlingen. SM-segrare i vård och omsorg blev  
Julia Lundin från Vetlanda. Guldmedaljörer i trädgårdsanläggning blev Richard 
Hedfors och Rasmus Westlund från Norrköping. Alla tre ingår nu i Svenska Yrkes-
landslaget som kommer att tävla i Yrkes-VM i São Paulo, Brasilien, i augusti 2015.

LYCKAD INTERNATIONELL KAMPANJ FÖR JÄMSTÄLLDA LÖNER

Den 8 mars skapade Kommunal återigen uppmärksamhet kring frågan om strukturell 
lönediskriminering. Videon, där Kommunals ordförande Annelie Nordström görs om  
till man, lanserades internationellt inför Internationella Kvinnodagen. Filmen spreds  
till fler än 140 länder på bara fem dagar med en topp på Internationella kvinnodagen. 
Manifestationen publicerades i några av världens ledande nyhetsmedier och 
genom spridningen online nådde kampanjen mer än 200 miljoner människor. 
Kampanjen belönades med Sveriges annonsörers 50-wattare för effektiv reklam.  

MÅNGFALD I ALMEDALEN    

Som protest mot att Kommunals många tusen utlandsfödda medlemmar utsätts 
för diskriminering i arbetslivet ”uppfann” Kommunal ett helt nytt ord för denna 
dagliga diskriminering – namnofobi. Vi gjorde en undersökning med fyra fiktiva 
personer med identiska meriter men med olika namn som fick kontakta olika  
instanser. Namnofobin var omfattande. Undersökningen lanserades i samband 
med Almedalsveckan och skapade debatt. Namnofobi nämndes i Sveriges största 
och viktigaste kanaler och i cirka 300 tweets. Kampanjen uppmärksammades i 
bland annat TV4, Nöjesguiden, Nyheter 24, Dagens Arena och Dagens media.  
Totalt samlades 30 701 namn in på Kommunals webb. Undersökningen nominera-
des till Columbi ägg 2015. 

BRANSCHER

Kommunals  
video för  
jämställda löner 
har nått mer än 
200 miljoner 
människor!
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Starkt förbund  
ger bra avtal 
Efter den stora avtalsrörelsen 2013 var 2014 lugnare.  
Endast ett fåtal kollektivavtal har omförhandlats. Även utan 
stor avtalsrörelse har många medlemmar fått förbättringar 
i arbetsvillkoren under året. De viktigaste resultaten av det 
arbetet summerar vi här.

LÖNEÖKNINGAR OCH FÖRBÄTTRADE VILLKOR

Nytt kollektivavtal för skola/utbildning eller folkhögskola 
Det nya avtalet innebär höjda löner med upp till 600 kronor i månaden, ytter- 
ligare en månad föräldralön, möjlighet att byta semestertillägg mot lediga dagar 
och höjd ob-ersättning.

Nya avtal inom Vård och Omsorg
Avtalet innebär bland annat löneökningar med minst 1 050 kronor i månaden, 
höjt tak för ob-tillägg och möjlighet att byta semestertillägg mot lediga dagar. 
En viktig förändring är också ett tillägg i de allmänna anställningsvillkoren om  
att sammanhållen arbetstid ska eftersträvas. 

Nytt kollektivavtal för skogsbärbranschen
Avtalet innebär att arbetsgivaren får betala för skydds- och arbetskläder, arbets-
redskap och bensin för resor inom Sverige. Företagen måste också lämna ekono-
miska garantier för löneutbetalning till plockarna. Avtalet innebär extra resurser 
för besök och kontroller av aktuella företag. Kommunal slöt avtal med samtliga 
arbetsgivare med säte utanför EU/ESS.

Tyvärr kvarstår den oreglerade marknaden inom skogsbärbranschen med så 
kallade fria plockare som rör sig inom Europa. Allt pekar på att antalet oseriösa 
arbetsgivare och uppköpare ökar.

PERSONALÖVERTAGANDE VID UPPHANDLING 

Kommunal har arbetat framgångsrikt under året med en viktig fråga för trafikbran-
schen. På lokal, regional och central nivå har politiker påverkats för att skriva in krav 
på personalövertagande i förfrågningsunderlagen vid offentliga upphandlingar. Det 
innebär att personalen blir garanterad att följa med om en ny entreprenör tar över.

Under våren genomförde Kommunal flera besök runt om i landet för att träffa  
politiker som har hand om trafikupphandlingar. Vi träffade riksdagens trafikutskott  
och EU-parlamentariker. Kommunal anordnade också ett seminarium där Social-
demokraterna och Miljöpartiet deltog. 

Efter stora påtryckningar från lokalavdelningen Kommunal Bergslagen avbröt  
Region Dalarna i slutet på året sin pågående upphandling av kollektivtrafik med 
buss. I det nya förfrågningsunderlaget kommer krav att ställas på personalöver-
tagande vid ett eventuellt entreprenörsbyte. Även Umeå har meddelat att de 
kommer att ändra förfrågningsunderlagen vid framtida upphandlingar.

FÖRHANDLINGAR

MÅL
Medlemmarna upplever  
att det är vi som har stått 
för förbättringarna i deras 
löne- och anställningsvill- 
kor på arbetsplatsen.

Nya avtal inom 
vård och omsorg 

ger minst 1050 
kronor mer i lön  

i månaden.
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EVA A NILSSON 

Undersköterska, Hallands sjukhus Halmstad, avdelningen  
för hematologi och njursjukdomar.

Eva arbetar just nu till 60 procent som produktsamordnare 
kring materialförsörjning av förbrukningsmaterial och 40 
procent med fackligt arbete. Dels som arbetsplatsombuds-
ansvarig på sektionen, dels med nationellt och internatio-
nellt standardiseringsarbete genom LO/Kommunal, rörande 
sjukvårdstextilier, ergonomi och förbrukningsmaterial inom 
sjukvården.

Trivs du med arbetet? 

– Ja, mycket. Jag har haft förmånen att inom min yrkesroll få 
vara med och utveckla verksamheten både på vårdavdelningen 
och i Regionen, samtidigt som det patientnära arbetet gett 
väldigt mycket. Det har gjort arbetet varierat och stimulerande 
i mer än 35 år. 

Vad vill du arbeta för att förändra?

– Det finns mycket, men en ny facklig fråga att ta tag i är att 
mer och mer av vår arbetstid går åt till kontroll och dokumen- 
tation på bekostnad av patientkontakten. Kvalitetsregister är 
naturligtvis positivt men det måste avsättas resurser för det 
arbetet. Arbetsmiljön är också en väldigt viktigt fråga och här 
handlar det mycket om schema och bemanning.
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NYA AVTAL OM INTRODUKTIONSANSTÄLLNINGAR  

Avtal om YA inom fastighetsbranschen klart 
I januari 2014 tecknade Kommunal avtal om yrkesintroduktionsanställning (YA)  
med Fastigo samt mellan Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, KFO och Fastig- 
hetsanställdas Förbund. Avtalet innebär en handledarledd introduktionsanställning 
på mellan sex och tolv månader. Arbetstiden ska till 25 procent vara utbildnings-
relaterad. Syftet med avtalet är att underlätta övergången från skola till arbetsliv 
och att förbättra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom fastighetsbran-
schen. YA har fått en miljon kronor i stöd från regeringen för att sprida informa-
tion om anställningsformen. 

Introduktionsanställning för unga inom energi och VA  
Två nya avtalsöverenskommelser har tecknats med Kommunala företagens sam-
organisation (KFS) om introduktionsanställning för arbetstagare mellan 16-24 år. 
Avtalen berör kollektivavtalen Energi och VA. För att få använda avtalet ska lokala 
överenskommelser tecknas mellan den fackliga organisationen och företaget. 
Kommunal har tagit fram checklistor för att se till att introduktionsanställningen 
uppfyller målen i de centrala avtalen.

Avtal med SKL om BAL har lett till 80 nya ungdomsjobb 
I början av 2013 tecknades avtal om Bestämmelser om arbetslivsintroduktion 
(BAL) med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och arbetsgivarförbundet 
Pacta. Under 2014 har drygt 80 ungdomar anställts genom avtalet. Syftet är  
att anställningarna ska leda till tillsvidareanställningar.

Få arbetsgivare har anställt på BUI
Avtalet Bestämmelser om utbildningsintroduktion (BUI), som tecknats tillsammans  
med SKL och Pacta, ska erbjuda särskilda utbildnings- och introduktionsanställ-
ningar för den som fullgjort vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant 
yrkeserfarenhet. Problem med Arbetsförmedlingen, som sköter utbetalning av 
bidrag, kan vara en anledning till få anställningar genom BUI.

Felaktig hantering av BEA  
Anställda inom avtalet Bestämmelser om arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser (BEA) utför ordinarie arbete eller lånas ut till andra arbetsgivare.  
Alla Kommunals lokalavdelningar, omkring 200 förtroendevalda och ett antal 
lokala ombudsmän, besöktes under året för att skapa en bild av hur avtalet 
hanteras lokalt. Resultatet var nedslående och arbetet med hanteringen av BEA 
kommer att fortsätta under nästa år.

SATSNING PÅ DJUR- OCH NATURBRANSCHERNA

Besök på avdelningarna 
Under 2014 besöktes tio av Kommunals 13 avdelningar för att få en genomgång 
av de avtal vi har med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) och Almega 
Tjänsteföretagen. Besöken resulterade i givande diskussioner om avtalens inne-
håll och hur de följs.

Branschgruppen Gröna sektorn
Branschgruppen bildades under året för att analysera vilka problem och utmaningar  
som finns i branschen och hur de ska bemötas. Gruppen har bland annat planerat  

Dalarna och  
Umeå först ut  
med att ställa  

krav på personal- 
övertagande vid  

ett eventuellt  
entreprenörsbyte.
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för en Vi lovar varandra-konferens för avtal inom hästsporten. Medlemsutvecklingen 
inom djur- och naturbranscherna har under året haft en positiv utveckling, särskilt 
inom djursjukvård och trädgårdsanläggning. 

Arbetsgrupper tillsammans med SLA 
De arbetsgrupper som tillsattes under avtalsrörelsen 2013 tillsammans med 
arbetsgivarparten SLA har fortsatt sitt arbete. Bland annat har arbetstider, löne-
bestämmelser, lönesättning och yrkesbevis diskuterats. 

Nytt kollektivavtal för trädgårdsanläggare på gång 
I juni 2013 träffade Seko och Kommunal en gränsöverenskommelse med Sveriges 
Byggindustrier (BI) som gällde förbundstillhörigheten för dem som arbetar inom  
trädgårdsanläggningsbranschen. Under året har arbetet med kommande kollektiv-
avtalsförhandlingar påbörjats. Det beräknas fortsätta under början av 2015.

FÄLTMÄSSIG GRÖNSAKSODLING – ETT OREGLERAT PROBLEMOMRÅDE

Den fältmässiga grönsaksodlingen är en växande bransch. Mellan 1999 och 2012  
ökade odlingsarealen med drygt 25 procent. Forskare och branschföreträdare upp- 
skattar att omkring 80 procent av arbetarna kommer från andra länder, i huvudsak 
från EU och ESS. De omfattas av den fria rörligheten. Företagsutvecklingen inom 
branschen går, liksom inom övrig jordbruksverksamhet, mot allt större, mer pro-
fessionaliserade och specialiserade enheter. Tyvärr saknar ett antal större aktörer 
kollektivavtal. Det medför att branschen blir alltmer oreglerad och har lönenivåer 
långt under gällande kollektivavtal. 

Avtal med SKL  
om utbildnings- 
introduktion har  
lett till att drygt  
80 ungdomar fått  
jobb.
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Kommunal har påbörjat ett samarbete med de större aktörerna inom daglig- 
varuhandeln för att säkerställa sociala standarder i nivå med kollektivavtalet.  
Under 2015 kommer arbetet för att få in kollektivavtalet som en modul i  
Svenskt Sigills standarder att intensifieras.

TINGSRÄTTSPROCESS FÖR BÄRPLOCKARE AVSKREVS  

Kommunal drev i Umeå tingsrätt en juridisk process för 46 medlemmar mot före- 
taget Phoenix Enterprise Ltd. Processen har tagit lång tid och haft många olika 
juridiska vändningar. Parallellt med den svenska processen drevs en grupptalan  
mot Phoenix Enterprise Ltd i Thailand. I den förlikades de sista av de 264 plockarna 
i en överenskommelse med bolaget. Det innebar att Kommunals talan i Umeå 
tingsrätt föll och avskrevs.

ORO FÖR ARBETSMILJÖN INOM SVENSKA KYRKAN

Det senaste avtalet för medlemmar anställda inom Svenska kyrkan innebar viktiga 
förbättringar med fokus på anställningstrygghet och lönerevision för tillsvidare-
anställda. Även långtidssjuka och visstidsanställda omfattas av förbättringarna.  
I många församlingar och samfälligheter inom Svenska kyrkan pågår organisations-
förändringar. Än så länge har det inte lett till ökad arbetsbrist. Ändå upplever de 
anställda stor otrygghet på jobbet i samband med förändringarna. Den psyko-
sociala arbetsmiljön blir sämre och många känner sig inte delaktiga i förändrings-
arbetet. Det är även oroande att andelen säsongsanställningar ökar, att organisa-
tionsgraden sjunker och att Kommunal tappar medlemmar. 

Som ett led i att vända utvecklingen har Kommunal genomfört konferenser 
på samtliga lokalavdelningar. Vi har lyssnat på oron men också kunnat berätta 
om de förbättringar det nya avtalet innebär. 

NYTT AVTAL BEHÖVS FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL I BEREDSKAP 

Ett arbete pågår med att göra om RiB-avtalet (Räddningstjänstpersonal i bered-
skap). Den här kategorin av personal är svår att rekrytera. En del av problemet 
har varit att avtalet inte ger tillräckligt mycket flexibilitet när det gäller beredskaps-
tiden. Kommunal vill öppna avtalet så att beredskapstiden kan räknas i timmar 
istället för, som idag, i hela veckor. Arbetet för att hitta en ny lösning fortsätter 
under 2015.

160 CENTRALA KOLLEKTIVAVTAL HANTERAS

Kommunal hanterade under året 160 centrala kollektivavtal varav 67 löneavtal. 
685 (717) företag inom förbundets verksamhetsområde gick med som nya med-
lemmar i en arbetsgivarorganisation och 125 (182) företag träffade hängavtal. 
Totalt har omkring 3 300 företag träffat hängavtal med Kommunal. Vi hanterade 
under året 4 487 företag där kollektivavtal saknas, för totalt 7 875 medlemmar. 

TVISTER OCH FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

Till Kommunal kom det under 2014 in 718 ärenden, varav 278 försäkringsärenden, 
tre garantiärenden, 267 tvister, 81 begäran om rättshjälp, fyra skiljenämndsärenden, 
61 skadeståndsärenden från avdelningarna och 24 övriga ärenden. Förbundet 
avslutade cirka 1 000 ärenden under 2014.

 Kommunal  
hanterade  
under året  

160 centrala  
kollektivavtal  

varav 67  
löneavtal.
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Skadestånd
I 59 tvister har arbetsgivarna gemensamt betalat in 1 202 500 kronor i skadestånd 
till Kommunal.

Socialförsäkringar 
Kommunals förbundsjurister har under året handlagt 278 ärenden. 102 av dessa har 
hanterats av LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsrätt
LO-TCO Rättsskydd AB har tillsammans med Kommunal utverkat 6,3 miljoner  
kronor åt medlemmarna i arbetsrättsliga tvister.

PENSIONER OCH AVTALSFÖRSÄKRINGAR

Nya avtal under förhandling
Ett nytt pensionsavtal (AKAP-KL) för kommun, landsting och Pacta-området 
undertecknades i december 2013. För vissa avtalsområden har förhandlingar fort-
satt under 2014. Nödvändiga justeringar av villkoren för avtalsförsäkringarna har 
genomförts parallellt med pensionsförhandlingarna.

Förhandlingen om ett nytt pensionsavtal för anställda inom Svenska kyrkan 
avbröts i slutet av året. Det berodde på att alla organisationer inte fick mandat  
att fortsätta förhandlingarna.

Försäkringsrättslig hantering 
Kommunals förbundsjurister har under året drivit socialförsäkringsmål i allmän 
förvaltningsdomstol. Ärendena har i huvudsak rört sjukpenning och sjukersättning. 
Livränteärenden har förekommit i liten omfattning. För att få fler medlemmar  
att anmäla arbetsskador har tidningen Kommunalarbetaren kontaktats. Tidningen 
skrev sedan om ett livräntemål som framgångsrikt drivits i förvaltningsrätt.

Statistik tvister 2007-2014 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Försäkringsärenden 808 494 665 840 537 446 290 278 
Tvister 243 260 236 198 177 199 170 267 
Rättshjälp 53 88 74 120 75 68 71 81 
Skiljenämnd 59 42 16 11 17 13 4 4 
Skadestånd avd 57 55 91 54 41 48 53 61 
Övriga       27 24 

RESULTAT

• Vi har omförhandlat tre kollektivavtal och enats kring en mängd andra avtal och  
 överenskommelser vilka resulterat i höjda löner och förbättrade arbetsvillkor för  
 många medlemmar. 

• Kampen om att förmå kommunerna att i förfrågningsunderlagen vid trafik- 
 upphandlingar skriva in personalövertaganden har börjat bära frukt. Under 2014  
 har Dalarna och Umeå beslutat sig för att ändra sina upphandlingsunderlag för  
 busstrafiken.

Vi hanterade  
4 487 företag  
under året där  
kollektivavtal  
saknades.
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Stora förbättringar  
i medlemsservicen

Kommunal arbetar kontinuerligt och i teknisk framkant för 
att alla medlemmar ska få en snabb och bra service.  
Bland annat har Kommunal Direkt ökat tillgängligheten för 
medlemmarna genom att bidra med snabba svar på fackliga 
frågor, kommunikationen har effektiviserats genom yrkes- 
och branschriktad information och satsningar på utbildning 
har bidragit till en starkare organisation.

KOMMUNAL DIREKT – SNABBARE SVAR PÅ FACKLIGA FRÅGOR 

Under 2014 har försöksverksamheten med Kommunal Direkt fortsatt och utvecklats. 
Medlemscentren, som finns i Lund, Göteborg, Gävle, Stockholm och Kristinehamn 
hade drygt 50 000 medlemskontakter, 91 procent via telefon och resterande via 
e-post. Därutöver svarar ombudsmännen på Kommunal Direkt på fackliga frågor 
på Facebook och Twitter. 

De vanligaste frågorna till Kommunal Direkt är lag- och avtalsfrågor, frågor om 
medlemsavgiften, löner och andra ersättningar och frågor om a-kassan. Det är i 
första hand medlemmar som vänder sig till Kommunal Direkt men även presum-
tiva medlemmar. En ökande andel av samtalen är från förtroendevalda som genom 
kontakten får hjälp och stöd i sitt fackliga arbete. Även arbetsgivare vänder sig till 
Kommunals medlemscenter, bland annat med frågor om kollektivavtal.

Kommunal Direkt bidrar även till att värva nya medlemmar. Omkring 50 nya 
medlemmar rekryteras varje månad. Dessutom har många som tänkt lämna facket 
valt att stanna kvar som medlemmar efter kontakten.

UTVECKLAD MEDLEMSSERVICE PÅ FLERA PLAN

Sociala medier 
Kommunal har under året ökat räckvidden inom sociala medier. 13 800 nya per- 
soner gillade Kommunal på Facebook under året och 2 600 nya följde oss på  
Twitter. Det direkta utbytet med medlemmar och opinionsbildare leder till bättre 
service och större genomslag. Genom sociala medier arbetar Kommunal aktivt 
för att synliggöra medlemmarnas vardag och visa det arbete som görs för bättre 
villkor och löner. Vi lyfter fram fackliga segrar men också problem från medlem- 
marnas vardag. En viktig del av arbetet är att besvara fackliga frågor. Både kom-
munikatörer och ombudsmän deltar i arbetet med att ge proffsig service.

ORGANISATION

MÅL
För att alla medlemmar ska  
få samma service jobbar  
vi i en förändringsinriktad 
och effektiv organisation.

Kommunal uppfattas  
som en organisation med  
ett stort förtroende.

Vanliga frågor till Kommunal 
Direkt  

•  Lagar och avtal 

• Medlemsavgiften 

• Löner och andra ersättningar 

• A-kassan

Kommunal Direkt 
hade drygt 50 000 
medlemskontakter 

2014.
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TEMITOPE HASSAN
Vikarierande ombudsman på Kommunal Direkt, Stockholm.

Temitope arbetar sedan hösten 2013 på Kommunal Direkts  
medlemscenter i Stockholm.

Ni som arbetar på centret arbetar även med ordinarie  
ombudsmannaansvar. Hur fungerar det?

– Det är ett bra system. En dag i veckan arbetar jag här.  
Resterande dagar företräder jag medlemmar inom privat  
vårdomsorg samt en mindre del hushållsnära tjänster på  
fem sektioner. Det håller min praktiska kunskap aktuell. 

Varför blev det Kommunal Direkt?

– Jag har en bakgrund som undersköterska inom privat vård- 
omsorg. Som arbetsplatsombud blev jag väldigt intresserad av  
arbetsrätt. Jag har successivt vidareutbildat mig fackligt och  
har läst arbetsrättskurser på högskolan sedan min fackliga resa  
började. Jag ville gärna använda min kunskap och lära mig mer  
om de olika kollektivavtal som finns på Kommunals områden.

Vad är roligast med jobbet?

– Jag älskar att få förklara på ett bra sätt vad som gäller.  
Det får jag verkligen möjlighet till här. Roligast av allt är när  
de som ringer känner sig nöjda med den service/information  
jag ger och när samtalet leder till att vi får en ny medlem.
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kommunal.se 
Kommunals webb är en viktig plattform för medlemsservice, opinionsbildning och 
nyheter om och för medlemmarna i Kommunal. Bland annat direktsänds aktuella 
seminarier och pressträffar, parallellt med att rapporter, artiklar och annat relaterat 
material publiceras. 

Kommunal-Nyheterna   
Under senare år har Kommunal satsat på rörlig bild för att informera om verksam-
heten, inspirera till nya arbetssätt och berätta om hur medlemmarna har det på 
jobbet. Kommunal-Nyheterna, ett program för webb-tv, är en del i det arbetet. 
Programmets syfte är att visualisera Kommunals kärnvärden, skapa gemenskap  
i organisationen och informera om aktuella ämnen. 

Välfärds-tv 
I samband med valen under 2014 gjordes flera program i serien Välfärds-tv. 
Syftet var att lyfta medlemmarnas situation, visa hur viktigt det är att politikerna 
satsar på välfärden samt att uppmuntra medlemmarna till att gå och rösta.

ORGANISATION

143 000
besök på kommunal.se per månad

28 395  
(+13 800) antal följare på Facebook 

6 512  

(+2 600) antal följare på Twitter
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BRAND I EXTERN SERVERHALL 

Den 1 januari 2014 utbröt en serverbrand i datahallen hos Kommunals största  
leverantör av datadrift. Branden orsakade svåra skador för Kommunal och Kommu-
nals a-kassa. Vissa system låg nere under lång tid och stora mängder information 
gick förlorad. Under 2014 har därför mycket tid gått till att hantera skadorna som 
branden orsakade, bland annat att försöka få tillbaka så mycket förlorad informa-
tion som möjligt.

FORTSATT FÖRBÄTTRAD MEDLEMSSERVICE 

Trots arbetet med att hantera skadorna efter serverbranden har arbetet fortsatt 
med att förbättra medlemsservicen inom en rad områden: 

• Det nya verksamhetssystemet KomMed håller på att implementeras.  
 Det planeras vara klart under 2015 och kommer att leda till bättre service,  
 bland annat genom en ökad möjlighet till självbetjäning.

• Vi har under året förhandlat och tecknat ett nytt avtal med Telia gällande  
 telefonabonnemang för att få kostnadsbesparingar och ökad tillgänglighet för   
 Kommunal. 

• En ny surfplatta, W8.1, har introducerats för att underlätta för medarbetare att  
 kunna ta med sig surfplattan ut till medlemmar och utföra medlemsservice. 

UTBILDNINGSINSATSER – VIKTIG DEL I ORGANISATIONSUTVECKLINGEN

Medlemsutbildningar
Kommunals utbildningar är en viktig del av ett starkt organisationsbygge.  
Utbildningarna kopplar ihop funktion, roll, ansvar och ledarskap och stödjer på det 
sättet det arbetsplatsnära fackliga arbetet. De medlemmar som gick Kommunals 
medlemsutbildningar var nöjda och gav i genomsnitt höga betyg.

Arbetet med att standardisera utbildningsmaterialet har fortsatt. Det pågår en  
ständig uppdatering så att innehållet alltid är relevant. Bland annat har Del 1 i Arbets- 
rätt och förhållningssätt uppdaterats under året och utbildningen har kompletterats  
med ytterligare två delar. Arbetet har också fortsatt med att vidareutveckla studie-
systemet Studs.

UTBILDNING INOM TRAFIKEN

Under året har vi utbildat 100 förtroendevalda listombud i arbetstidsregler vid 
schemaläggning. Det har under några år saknats en sådan utbildning och behovet 
har varit stort då många listombud är nya. 

UTBILDNINGAR FÖR OMBUDSMÄN OCH CHEFER

Tolv ombudsmän från Kommunal har under året slutfört LOs gemensamma  
ombudsmannautbildning och ytterligare elva har påbörjat den. 

Arbetsrätt för ombudsmän är en intern utbildning som har påbörjats av totalt 
24 ombudsmän. Utbildningen är en årlig satsning för att höja kompetensen hos 
dem som nyligen genomgått LOs gemensamma ombudsmannautbildning.
En större satsning på ledarskapsutveckling för Kommunals chefer har genomförts 
och nya chefskriterier har skapats. Samordnade utbildningar har genomförts i 
skriftlig kommunikation, human dynamics, administrativ effektivitet och engelska.

ORGANISATION

Kommunals förbundskurser  

• Sektionsordförandeutbildning

• RFO-utbildning

• Handledarutbildning för   
 Arbetsplatsombudsutbildningen

• Utbildning för avdelningsstyrelse 

Nöjda  
kursdeltagare! 
Kommunals  
kurser ger, enligt  
utvärdering,  
deltagarna en  
positiv upplevelse,  
bra grund för  
nya kunskaper 
och ny energi.
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ORGANISATION

UTBILDNING – PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR

Utbildningssatsning inom försäkringsområdet  
Under våren genomfördes en tredagars försäkringskonferens för avdelningarnas  
försäkringsansvariga ombudsmän och andra på avdelningarna som arbetar  
med försäkringsfrågor. Konferensen var starten för det utbildningspaket inom 
försäkringsområdet som avslutas under 2015. Syftet är att skapa en gemensam 
försäkringshantering inom Kommunal, att ge alla medlemmar rätt till samma 
information och stöd.

Medlemsförsäkringar 
I september genomfördes en tvådagars medlemsförsäkringskonferens tillsam-
mans med Folksam. Målgrupp var förbundets centrala försäkringskommitté samt 
avdelningarnas lokala försäkringskommittéer. Fokus låg på nyheter i medlems-
försäkringarna, pensioner, sparande och information om genomförda och kom-
mande återbetalningar av premier. 

Mäns våld mot kvinnor  
Tillsammans med Folksam genomfördes en tvådagarskonferens för avdelningarna  
på temat mäns våld mot kvinnor. Avdelningarna fick bland annat redogöra för 
sina respektive avdelningars handlingsplaner och sitt arbete med att sprida 
information. 

INFÖRANDE AV HR-ÅR STÄRKER ETT GEMENSAMT KOMMUNAL

Under 2014 har Kommunal hållit i och vidareutvecklat det förändringsarbete 
som påbörjades under 2013. Ett gemensamt HR-år har införts inom hela  
Kommunal och för första gången genomfördes ett antal grundläggande aktivi-
teter på samma sätt och vid samma tidpunkt i hela organisationen. Det har gett 
möjligheter att utvärdera nuläget som till exempel att få en bild av hur arbets-
miljön uppfattas bland de anställda. I och med införandet av HR-året säkerställs 
en miniminivå inom ett antal kritiska områden. Nu genomförs lönekartläggningar, 
riskbedömningar, skyddsronder med mera på ett enhetligt sätt i hela Kommunal. 
De två frågor som har varit i särskilt fokus under 2014 är lönefrågor och arbets-
miljöfrågor. 

Ny lönemodell  
Den lönemodell som skapades under 2013 har använts vid två lönerevisioner. 
Modellen har utvärderats. Slutsatsen är att de grundläggande delarna, till exempel 
kriterier och dokumentstöd, har fungerat väl men att ett par detaljer har fungerat 
mindre bra. De kritiska delarna har justerats och Kommunal har dessutom påbör-
jat ett arbete med en arbetsvärdering som ska vara klar under 2015.

MÅNGA NYREKRYTERINGAR 

Under 2014 har många nyrekryteringar gjorts. En ny enhetschef och en ny  
lokalkontorschef har rekryterats. På medlemscentren har det införts en ny roll, 
gruppchef, och därför har fem nya gruppchefer rekryterats. För övrigt har rekryte-
ringar gjorts inom alla yrkeskategorier. 

Förbundets anställda  

• Vid utgången av 2014 hade 
Kommunal 501 anställda, inklusive 
visstidsanställda och vikarier.

• 257 personer var tjänstemän,  
inklusive de som arbetar på  
Kommunals center. Administratio-
nen var starkt kvinnodominerad  
då 201 av dessa var kvinnor.

• Av tjänstemännen fanns 115 
personer på förbundskontoret,  
69 personer på centret i Sundsvall, 
45 personer i Malmö och 28 per-
soner i Sundbyberg. 

• Av de anställda var 223 ombuds- 
män, av dessa fanns 60 på för-
bundskontoret och 163 placerade 
på lokalavdelningarna. 117 av  
ombudsmännen var kvinnor.

• Det fanns 21 regionala skydds-
ombud, varav 13 kvinnor.

Alla medlemmar 
har rätt till  

samma informa- 
tion och stöd i  

försäkringsfrågor 
och ärenden. 
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ORGANISATION

Sjukfrånvaro bland för- 
bundskontorets* anställda,  
i procent  

År %

2010 3,32

2011 3,62

2012 4,20

2013 4,04

2014 3,51

*Avser förbundskontor, center och 
avdelningar

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA  

Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus för Kommunals anställda under 2014, bland 
annat genom en ny delegeringsordning och en arbetsmiljöutbildning för alla 
chefer. Arbetet med riskbedömningar har utvecklats och det har genomförts ett 
femtontal riskbedömningar under året. Kommunal har också tagit fram nya rikt-
linjer gällande kränkande särbehandling, hot- och våld samt genomfört utbild-
ningsinsatser. På förbundskontoret fortsätter det förebyggande hälsoarbetet, på 
både individuell- och gruppnivå. 

Kommunal bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete för att på bästa sätt 
underlätta för sjukskrivna medarbetare att komma tillbaka till arbetet. Organisa-
tionen följer de olika bedömningsfaserna som Försäkringskassan arbetar med 
enligt rehabiliteringskedjan. I de fall där sjukfrånvaron beror på arbetsrelaterade 
problem finns ett nära samarbete med företagshälsovård, både vad gäller fysisk 
och psykosocial problematik. 

Under 2014 genomfördes en psykosocial arbetsplatsundersökning Team Quality 
Management (TQM) samtidigt på alla Kommunals arbetsplatser. Resultatet har, 
inom ramen för HR-året, följts upp genom ett systematiskt arbete med aktiviteter 
och handlingsplaner.

RESULTAT

• Vi har lyckats väl med att utnyttja ny teknik för att förbättra servicen till  
 medlemmarna. Sociala medier, webb, implementering av nytt medlemssystem   
 samt ökad tillgänglighet via telefon och surfplattor, var viktiga delar i arbetet.

• Kommunal Direkt har bidragit till ökad tillgänglighet. 

• Vi får höga betyg från deltagarna på både Kommunals medlemsutbildningar  
 och förbundsutbildningar. Utbildning är ett viktigt område för utvecklingen av  
 vår organisation.

Vi har lyckats väl  
med att utnyttja  
ny teknik för att  
förbättra medlems- 
servicen.
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VALARBETE/VÄLFÄRD

Kommunal  
talade med  

över 182 000  
medlemmar  
inför valet!

Välfärdssamhället

Valarbetet  
supervalåret 2014
Kommunal arbetar för en positiv samhällsutveckling för 
medlemmarna. Under det så kallade supervalåret 2014  
bedrev Kommunal en självständig och intensiv valrörelse  
och lyckades nå målen för påverkansarbetet. Under året  
sattes också projektet Värdig välfärd igång.

EUROPAPARLAMENTSVALET OCH DE ALLMÄNNA  
VALEN TILL RIKSDAGEN 2014

Kommunal bedrev en självständig facklig valrörelse både i valet till Europaparla-
mentet och till den svenska riksdagen. Målet var att tydliggöra politiska skillnader 
och vad de innebär för medlemmarnas villkor i arbetslivet. 

I riksdagsvalet ställde Kommunal sex krav: Ökad bemanning, rätt till heltid, 
fler fasta jobb till unga, höjt tak i a-kassan, barnomsorg på obekväm arbetstid 
och tredelad föräldraförsäkring. Som stöd under året var kampanjerna Är det här 
okej? och Välj välfärden samt ett antal rapporter framtagna av utredningsenheten 
för att stödja och presentera Kommunals krav. 

Vi talade under de två valrörelserna med över 182 000 medlemmar, via telefon 
och i samtal ute på arbetsplatserna. Det motsvarar 35 procent av Kommunals 
medlemmar. Varje avdelning hade egna valledare. En operativ valledning utsågs 
på förbundskontoret och en politisk valledning bestående av ledning och enhets-
chefer träffades regelbundet. Själva arbetet bedrevs genom klassiskt valrörelse-
arbete; med ledningsturnéer, via sociala medier, reklamfilm/bio samt med köpt 
reklam. Filmen Välfärdens hjältar sågs av 1 miljon personer under valrörelsens  
två sista veckor.

TRE ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VALRÖRELSEN 

• Bibehålla det höga valdeltagandet bland Kommunals medlemmar. 

• Byta regering. 

•  Synliggöra Kommunals medlemmars viktiga frågor i valrörelsen.

STORA FRAMGÅNGAR I VALARBETET

Samtliga tre målsättningar uppnåddes:

Ett fortsatt högt valdeltagande bland Kommunals medlemmar 
92 procent av Kommunals medlemmar deltog i riksdagsvalet. Det är visserligen 
en marginell försämring jämfört med förra riksdagsvalet (94 procent) men fort-
farande över rikssnittet som blev 86 procent.
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IDA-THERESE HÖGFELDT  
Lokal valledare, Kommunal Skåne.

Ida-Therese är personlig assistent och är fackligt aktiv inom 
Kommunal och även inom politiken på fritiden. Hon har ett 
stort intresse av att driva fackliga frågor. Från november  
2013 fram till riksdagsvalet i september 2014, var hon en av 
två som ledde valarbetet i Skåne.

Hur var det att arbeta som valledare? 

– Det var väldigt roligt och givande. Det kändes viktigt.  
Vi jobbade hårt och nådde ut till cirka 50 procent av med- 
lemmarna genom telefonsamtal eller arbetsplatsbesök.  
Valarbetet känns lyckat, bland annat nådde vi våra mål så väl. 
Valdeltagandet bland medlemmarna i Skåne ökade något. 

Budskapet var att rösta, vilken respons fick ni?

– I princip alla var positiva till att vi hörde av oss. Vi måste 
agera politiskt. Det är enda sättet vi har om vi vill förändra  
i stort så att det gynnar alla våra medlemmar. Att rösta är  
grunden men det är också viktigt att veta på vad man röstar. 
Till exempel finns det partier som är direkt anti-fackliga och 
som har uttalat att de ser vårt fackliga arbete som ett hot. 
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I förra valet bestämde sig så många som en femtedel av Kommunals medlemmar  
för vilket parti de skulle rösta på under valhelgen. Den andelen sjönk nu till 15 pro-
cent. Fortfarande är det dock en stor andel som bestämmer sig sent.

Socialdemokraterna fortsätter vara det parti som får störst stöd bland 
Kommunals medlemmar. I eftervalsundersökningen fick Socialdemokraterna 47 
procent av rösterna, vilket gör partiet nästan sju gånger så stort som det näst 
största partiet. Dock med sjunkande stöd.

Sjukvård, skola och äldreomsorg viktigaste frågorna i valet 
När det kommer till vilka frågor som hade störst inflytande över valet av parti 
bland medlemmarna i Kommunal står alltjämt välfärden i centrum. Över 90 
procent av medlemmarna skattade sjukvården, skolan och äldreomsorgen som 
mycket eller ganska viktiga frågor för valet av parti. Även jobben hade en hög 
notering.

PROJEKT VÄRDIG VÄLFÄRD

Förbundsstyrelsen antog i december 2013 en plan för att fullfölja kongressupp-
draget om en trovärdig välfärdspolitik. Under projektnamnet Värdig välfärd har 
uppdraget delats in i tre delar: Finansiering, non-profit principen samt styrmodeller.

Finansiering  
Rapporten Välj välfärden – vi har råd! gjordes för att stärka den skattefinansierade 
välfärden och skapa goda förutsättningar för förbättrade arbetsvillkor. Rapportens 
slutsats är att det är möjligt att klara en gemensam finansiering med bättre löner 
och villkor. Förutom de ekonomiska resurserna till välfärden är de personella resur- 
serna en nyckelfråga. Att klara bemanning och utbildning framöver kommer att 
kräva strategiska beslut. 

Non-profit principen
Kommunal ska verka för en non-profit princip i vård, skola och omsorg och kritiskt 
utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm inom 
offentlig sektor. För att stärka denna princip har underlaget Vinster i välfärden 
tagits fram. Den förtydligar Kommunals hållning i frågan och används som stöd 
för Kommunals förtroendevalda i det fortsatta påverkansarbetet.  

Påverkan av politiken i valrörelsen

Vi lyckades väl med att påverka politiken i valrörelsen.  
Det här har den nya regeringen lovat: 

• Ja till heltid utlovades i nationella kollektivavtal med SKL.

• Bemanningsfrågan lyftes och ökad bemanning lovades i äldreomsorgen.

• Barnomsorg på obekväm arbetstid ska möjliggöras.

• Staplingen av visstid ska bort, det vill säga missbruk av på varandra följande  
 visstidsanställningar. 

• Stupstocken i sjukförsäkringen ska slopas.

• A-kassan ska höjas.

• En ytterligare pappamånad ska införas.

VALARBETE /VÄLFÄRD

Kommunals  
frågor – 

sjukvård, skola 
och äldreomsorg  

dominerade  
valdebatterna. 
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Styrmodeller  
Rapport – Skilda världar: I rapporten görs en jämförelse mellan kommunalt 
driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg. Rapporten visar på stora 
skillnader mellan förskolor med olika driftsform och att den marknadsliknande 
styrningen kan leda till en ojämlik barnomsorg.

Rapport – Så mycket bättre: I rapporten analyseras vad som hände med 
argumentet om bättre löner, bättre arbetsvillkor och mer inflytande vid privatise-
ringar. Rapporten visar på att det inte blev bättre för de anställda i bolagsdriven 
äldreomsorg vad gällde löner, arbetsvillkor eller inflytande.

Rapporten – Lapptäcke utan sömmar: Rapporten visar bland annat att majo-
riteten av de anhöriga inte tror på att privatisering och valfrihetssystem är bra 
reformer för att förbättra för de äldre. Få anser att det har betydelse för förbätt-
ringar i vård och omsorg. 

Faktablad – Upphandling av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos. 
Frågorna om upphandling är centrala vad gäller styrformer. Frågan om offentlig 
upphandling har växt och Kommunal har varit aktivt både vad gäller LOV, Lagen 
om valfrihet, och de nya upphandlingsdirektiven. Därutöver har material tagits 
fram för Kommunals kampanj om bättre upphandlingar i bussbranschen.

MED AMBITION ATT FÖRANKRA

För att förankra arbetet med Värdig välfärd har förbundets avdelningar besökts. 
Syftet har varit att dels förankra arbetet med kongressuppdraget, dels att inhämta 
medlemmars och förtroendevaldas erfarenheter av de styrmodeller som de för-
troendevalda stött på i sitt fackliga uppdrag. Cirka 600 medlemmar och förtro-
endevalda har deltagit och förbundet har sammanlagt fått in cirka 350 exempel 
på erfarenheter av styrmodeller som direkt eller indirekt påverkar medlemmarna. 
Utöver detta har det sammanlagt genomförts 18 seminarier/presentationer 
utifrån rapporterna som är knutna till projektet. 

Under besöken på avdelningarna har cirka  
600 medlemmar och förtroendevalda  
deltagit och förbundet har sammanlagt fått  
in cirka 350 exempel på erfarenheter  
av styrmodeller som direkt eller indirekt  
påverkar medlemmarna.

VALARBETE /VÄLFÄRD



38

INTERNATIONELLT 
ARBETE

Vår globala  
organisation

Dagens arbetsmarknad är global. Ett internationellt  
fackligt engagemang och samarbete är därför viktigare  
än någonsin tidigare. Att tänka solidariskt och att se till  
människors arbetsförhållanden i andra delar av världen,  
det är en av grundbultarna för det fackliga arbetet.  
För Kommunal är det internationella perspektivet inte- 
grerat i verksamheten.

Kommunals internationella arbete sker genom samverkan i såväl nordiska  
som europeiska och globala fackliga organisationer.

NORDEN

Kommunalanställdas Nordiska Samarbete (KNS) 
KNS är vår fackliga samarbetsorganisation i Norden. Arbetsgruppen om lokal 
löneförhandling har under året lämnat en rapport till KNS om olika förhand-
lingssystem i Norden. Rapporten visar att det existerar två helt olika system. 
Gemensamma områden att prioritera i Norden är höjda lägstalöner, jämställda 
löner samt en solidarisk lönepolitik. 

På Nordiska Transportarbetarefederationens (NTF) kongress beslutades att 
fortsätta prioritera arbetet med att rekrytera medlemmar, särskilt kvinnor och 
ungdomar samt att organisera arbetsplatser. 

EUROPA

Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU)
Samarbetet med EPSU har under året varit intensivt. Bland annat deltog  
Kommunal i EPSUs kongress i Toulouse i maj där Annelie Nordström valdes till 
ordförande. Förbundet har också deltagit som valobservatörer i en lokal folkom-
röstning om vattenprivatisering i Thessaloniki samt vid en stor euromanifesta-
tionen i Bryssel. Vi genomförde under året, tillsammans med de andra svenska 
EPSU-förbunden, ett internationellt seminarium i Stockholm kring rekrytering 
och organisering. Dessutom genomfördes ett seminarium om rekrytering och 
organisering i Belgrad.

Andra europeiska engagemang har skett i Europeiska federationen för  
lantarbetare (EFFAT) samt i Europeiska Transportarbetarefederationens stads-
transportkommitté (ETF-UPTC).

Respekt för  
mänskliga rättig- 

heter är i fokus  
för Kommunals  

Annelie Nordström, 
nyvald ordförande  

för EPSU.
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Så här arbetar vi på en global 
arbetsmarknad

• Verkar för att existerande lagar  
och kollektivavtal följs när arbets-
tagare har tillfälliga anställningar  
i andra länder. 

• Arbetar för att kollektivavtal  
försvaras genom ökad information 
till den rörliga arbetskraften om 
deras rättigheter. 

• Arbetar för att endast arbetsgivare, 
som följer lagar och avtal inom 
branschen, får tillstånd att anställa 
utländsk arbetskraft. 

• Verkar för att frågan om ett  
europeiskt fackligt medlemskap  
utreds tillsammans med LO och 
övriga LO-förbund. 

• Arbetar för att en validering  
som ligger i medlemmarnas intresse 
utvecklas.

GLOBALT 

Internationella arbetsorganisationen (ILO)  
Under året har Kommunal, inom ramen för samarbetet med ILO, bland annat 
besvarat en enkät som berör cirka 9 000 av förbundets medlemmar. Den gällde 
rätten att organisera lantarbetare och rätten att organisera sig för arbetstagare 
i glesbygdsområden. Årets artikel 22-rapportering, det vill säga regeringens rap-
portering om tillämpningen av ratificerade ILO-konventioner, omfattade arbets-
skydd inom jordbruket. 

Internationella fackliga organisationen för offentliga tjänster (PSI) 
Ett nytt internationellt nätverk för personal inom skolväsendet är bildat inom PSI. 
Hit hör till exempel kökspersonal, vaktmästare, städare och skolbusschaufförer. 
Syftet med nätverket är att skapa en struktur för att möta de utmaningar som 
dessa yrkesgrupper står inför i samband med privatisering av skolan världen över.  

Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) 
Vid ITFs kongress valdes Kommunal att inneha en av de europeiska platserna i 
ITFs kvinnokommitté.

INTERNATIONELLT ARBETE
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FRAMGÅNGSRIKA UTVECKLINGSSAMARBETEN

I alla Kommunals projekt inom utvecklingssamarbetet finns ett fokus på att 
stärka kvinnors position i arbetslivet och i facket. Samtliga projekt prioriterar 
medlemsvärvning och organisering. Projekten kanaliseras genom våra globala 
fackliga federationer.

• I PSIs projekt i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zanzibar har  
 förbunden lyckats etablera en samarbetsorganisation. Flera av de 14 förbunden  
 har förhandlat fram väsentliga löneökningar och höjda pensioner för sina  
 medlemmar.

• Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetareför- 
 bund samt förbund inom hotell och restaurangbranschens (IUL) arbetsmiljö- 
 projekt för lantarbetare i fem Afrikanska länder har bildat ett stort antal arbets- 
 miljökommittéer och många nya medlemmar har rekryterats under året.  
 I Malawi har förbunden särskilt arbetat med att få in förbud mot barnarbete i  
 kollektivavtalen.

• 16 afrikanska länder samarbetar i ett projekt för att stärka kvinnor inom IULs  
 olika sektorer. Ett stort antal medlemmar har rekryterats, även bland hushålls- 
 anställda och frågor om jämställdhet på arbetsplatserna och sexuella trakasse- 
 rier har varit prioriterade. 

• I IULs arbetsmiljöprojekt för lantarbetare i Sydafrika har arbetet varit fortsatt  
 framgångsrikt i provinserna Limpopo och Mpumalanga. Nya plantager deltar  
 och rekrytering av flera tusen nya medlemmar har skett i en svårrekryterad  
 sektor med låg organisationsgrad. Situationen för kvinnor står i fokus. 

• Vårt projekt med det filippinska transportarbetareförbundet NCTU är fortsatt  
 framgångsrikt. Under första halvåret rekryterades mer än 1000 nya medlem- 
 mar inom sektorn kollektiva persontransporter. I två regioner har NCTU- 
 medlemmar ökat sitt politiska engagemang och har inlett arbetet med att  
 förbättra förarnas villkor med krav på att regionala transportråd bildas. 

”URGENT ACTIONS”

Under året har Kommunal protesterat när fackliga rättigheter i andra länder 
kränkts och fackliga företrädare hotats, avskedats, fängslats, trakasserats eller till 
och med mördats. Listan kan dessvärre göras lång och omfattar länder i de flesta 
världsdelar.

Några länder har fått upprepade protestbrev. Iranska regimen uppmanades 
att släppa fängslade fackliga ledare och tillhandahålla akut medicinsk vård.  
Peruanska regeringen har vi skrivit till två gånger under året. I mars gällde protes-
ten en ny lag om att privatisera vattnet där ordföranden i vårt systerförbund var 
ledande i de nationella protesterna. I december försökte regeringen tysta honom  
genom att upphäva hans tjänstledighet för fackligt uppdrag. Hans förbund har 
fortsatt kampen för allas rätt till vatten och mot gruvindustrins förorening av 
vattentäkter.

INTERNATIONELLT ARBETE
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INTERNATIONELLT ARBETE

MEDLEMSKORTET

Kommunals medlemskort, Kommunalkortet, bidrar med pengar till det internatio- 
nella fackliga arbetet. Kortet är ett medlemsbevis laddat med rabatter och erbju-
danden. Medlemmar som kopplar sitt Kommunalkort till betal- och kreditfunktionen 
bidrar utan extra kostnad till den internationella verksamheten. Antalet medlemmar  
som har kopplat sitt medlemskort till betal- och kreditfunktionen har ökat från  
24 000 till 30 000, vilket har gett nästan en miljon kronor till att bedriva interna-
tionellt fackligt arbete för. 

Beviljade anslag har delats ut till:

• National Health Workers Union of Guatemala, för inköp av radioutrustning så  
 att de ska kunna sprida sitt fackliga budskap i hela landet. 

• IUL, för att möjliggöra deltagande från berörda afrikanska fackförbund att delta  
 på en konferens för att diskutera löner och anställningsvillkor för anställda inom  
 palmoljesektorn. 

• Filippinerna, för inköp av läromedel och terapibehandling för 2 000 elever.  
 Behovet är stort efter supertyfonen som hösten 2013 skadade över 3 000  
 skolor. 

• PSI med cirka 60 000 kronor, för en undersökning av de syriska flyktingarnas  
 situation i Turkiet och deras möjlighet till hälso- och sjukvård, möjlighet till  
 arbete samt arbetsförhållanden. 

• PSI, för sitt arbete i Egypten och Tunisien. 

• PSI, för arbete mot Ebola i västra Afrika. Pengarna används dels till nödvändig  
 utbildning och skyddsutrustning och dels till stöd för medlemmar och deras  
 familjer.

Antalet medlemmar som har kopplat sitt  
medlemskort till betal- och kreditfunktionen  
har ökat från 24 000 till 30 000, vilket har  
gett nästan en miljon kronor till att bedriva  
internationellt fackligt arbete för.



42

FÖRBUNDSORGANISATION  
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Förbundet  
Kommunal
Det är Kommunals medlemmar på arbetsplatsen som väljer 
sina två viktigaste ombud i facket: arbetsplatsombudet och 
skyddsombudet. De finns närmast medlemmarna och det  
är de som i första hand kan svara på fackliga frågor, hjälpa  
och stödja medlemmarna och kämpa för en bra situation på  
arbetet. När frågorna blir för stora och inte går att lösa på  
arbetsplatsen fungerar de som en länk uppåt i facket.

KOMMUNALS ORGANISATION 

Arbetsplatsombud/Skyddsombud. Det finns drygt 31 000 arbetsplatsombud. 
Dessa är ofta även skyddsombud. De är valda av sina arbetskamrater och har den 
direkta fackliga kontakten med medlemmarna. 

Klubbarna är nästa nivå inom Kommunal. En klubb består för det mesta av 
medlemmar inom samma yrke som arbetar nära varandra, till exempel hos samma 
arbetsgivare. Klubben tar upp frågor som direkt rör medlemmarna och deras  
arbetsplats. Kommunal har 114 klubbar.

Sektionerna består oftast av medlemmar inom en förvaltning eller ett geografiskt 
område. Där det finns klubbar ingår de i sektionen. Sektionerna tar upp fackliga 
frågor som rör alla men också enskilda medlemmars frågor. Det finns 365 sektioner.

Avdelningarna är 13 stycken och geografiskt fördelade över hela Sverige.  
Avdelningarna samordnar sektionernas arbete så att hela Kommunal arbetar  
mot samma mål. Här finns bland annat anställda ombudsmän och administrativ  
personal som arbetar för medlemmarna.

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen på tre år. De 16 ledamöterna och förbun-
dets ordförande möts var tredje vecka och fattar beslut som rör hela Kommunal.

Förbundsledningen leder Kommunal mot de mål som kongressen, förbunds-
möten och förbundsstyrelsen bestämmer. Ledningen består av fyra personer som 
väljs av kongressen.

Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ. Till kongressen utser avdel-
ningarna 188 ombud. Kongressen samlas vart tredje år. Då tar man beslut utifrån 
utredningar som gjorts på förbundet och utifrån motioner som lämnats in.  
Alla medlemmar kan påverka Kommunal genom att skicka in motioner till kon-
gressen. De år det inte är kongress samlas samma ombud till ett förbundsmöte.

Medlem

Arbetsplatsombud/
Skyddsombud

Klubbar

Sektioner

Avdelningar

Förbundsstyrelse

Förbundsledning

Förbundsmöte/ 
Kongress

FÖRBUNDSORGANISATION
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Förbundsstyrelsen 

Stående från vänster: Susanne Karlsson, Lotta Olesen Rosén, Maj Karlsson,  

Rolf Larsson, Marianne Engberg, Håkan Nilsson, Ewa Glimhed, Anne-Li Rosengren, 

Cilla Rohdin, Cecilia Ljungqvist, Per-Albin Halldin och Sara Pettersson.

Sittande från vänster: Christina Dahlström, Annelie Nordström, Marcelo Rojas 

Espinoza, Mona Persson och Sara Sjölander.
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Förbundsstyrelsen
Mellan kongresser och förbundsmöten är det förbundsstyrelsen 
som ser till att verksamheten hålls samman. Förbundsstyrelsen 
utgår från stadgarna och vad som sagts på kongressen och på 
förbundsmöten när den fattar beslut. Alltid med medlemmarnas 
bästa för ögonen.

UNDER ÅR 2014 UTGJORDES FÖRBUNDSSTYRELSEN AV:

Annelie Nordström, förbundsordförande

Christina Dahlström, Kommunal Vänerväst

Sofia Eriksson, Kommunal Norrbotten, t o m den 31 augusti 2014

Marianne Engberg, Kommunal Norrbotten, fr o m den 1 september 2014

Ewa Glimhed, Kommunal Skåne

Per-Albin Halldin, Kommunal Väst

Maj Karlsson, Kommunal Öst

Susanne Karlsson, Kommunal Sydost

Rolf Larsson, Kommunal Västra Svealand

Cecilia Ljungqvist, Kommunal Sydväst

Esef Mehanovic, Kommunal Skåne, t o m den 30 september 2014

Håkan Nilsson, Kommunal Västerbotten

Lotta Olesen Rosén, Kommunal Sydväst

Mona Persson, Kommunal Mitt

Cilla Rohdin, Kommunal Bergslagen

Marcelo Rojas Espinoza, Kommunal Stockholms län

Anne-Li Rosengren, Kommunal Stockholms län

Sara Sjölander, Kommunal Mellersta Norrland

SUPPLEANTER

Följande suppleanter inkallades för att delta på förbundsstyrelsens sammanträden:

Carina Sjögren, Kommunal Sydväst, den 11-12 febr 2014 och den 21 okt 2014

Onur Esinsel, Kommunal Stockholms län, den 11-12 februari 2014

Jenni Moverare, Kommunal Vänerväst, den 25-26 mars 2014

Erja Eloranta, Kommunal Bergslagen, den 25-26 mars 2014

Linnéa Granath, Kommunal Öst, den 6-7 maj 2014

Sara Pettersson, Kommunal Skåne, den 30 sep-1 okt 2014,  den 21 okt 2014,  
den 11-12 nov 2014 och den 11-12 dec 2014

Margareta Bohman, Kommunal Stockholms län, den 21 oktober 2014

FÖRBUNDSLEDNING 2014

Förbundsordförande Annelie Nordström

Förste vice ordförande Per Holmström

Andre vice ordförande tillika avtalssekreterare Lenita Granlund 

Tredje vice ordförande tillika förbundskassör Anders Bergström

FÖRBUNDSORGANISATION
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Förbundsmötet

Fokus på den  
gemensamma  
välfärden 

Förbundsmötet var Kommunals högsta beslutande möte  
under året eftersom 2014 inte var ett kongressår. Det ägde 
rum på Clarion Hotel Arlanda Airport i Stockholm den  
3 – 4 juni 2014. På förbundsmötet deltog 188 ombud utsedda  
av avdelningarna. Därutöver deltog förbundsstyrelsens leda-
möter, förbundsledningen, revisorer, enhets-, lokal- och 
platschefer samt föredragande. 

På förbundsmötet behandlades uppföljning av beslut på 2013 års kongress.  
Särskilt fokus lades vid uppföljning av organiseringen i Kommunal, den lönepoli- 
tiska utredningens rapport Rätt lön samt den näringspolitiska utredningens rap-
port Värdig välfärd. Information lämnades om det nya samarbetsavtalet med 
Vision och en paneldebatt om valplattformen genomfördes. Mötet avslutades 
med ett seminarium om främlingsfientlighet med föreläsare från EXPO.

TVÅ UTTALANDEN ANTOGS

Förbundsmötet antog två uttalanden. I det ena gav Kommunals förbundsmöte 
sitt enhälliga stöd till Seko i den då pågående konflikten inom spårtrafiken.  
I det andra uttalandet ställde förbundsmötet krav på att den gemensamma 
välfärden långsiktigt ska garanteras genom ökade resurser och därmed bättre 
bemanning.

FÖRBUNDSORGANISATION

Förbundsmötet 
ställer krav på  

att den gemen-
samma välfärden 

långsiktigt ska  
garanteras.
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Förbundskontoret 
De anställda på förbundskontoret arbetar med utgångspunkt  
från de riktlinjer som kongressen, förbundsmöten och förbunds-
styrelsen beslutat om. Förbundskontoret som ligger på Haga-
gatan 2 i Stockholm, är uppdelat i enheter med ansvar för  
olika områden. Till förbundskontoret hör även ekonomicentret 
i Sundbyberg, medlemscentret i Malmö samt medlems- och 
telefonicentret i Sundsvall.

Kanslistaben
Håller samman förbundets  
verksamhet och bistår ledningen  
i den strategiska och politiska 
rollen.

Administrativa enheten 
Ser till att den dagliga verk- 
samheten sker enligt fattade  
beslut – demokratiskt och  
effektivt.

Enheten för arbetsrätt och 
kollektivavtal
Driver frågor som rör avtalsför-
säkringar och kollektivavtal samt 
medlemmarnas rättssäkerhet.

 

Arbetslivsutvecklings- 
enheten
Arbetar bl a med arbetsmiljö, 
inflytande, arbetsmarknad,  
integration och yrkesroller.

Kommunikations- 
enheten
Arbetar med information,  
kommunikation, marknadsföring  
och opinionsbildning.

Utredningsenheten
Utreder, bevakar och analyserar  
välfärdspolitik, arbetsmarknad  
och ekonomi. 

Organisationsutvecklings-
enheten
Sköter bl a facklig politisk sam- 
verkan, ungdomsfrågor, medlems-
rekrytering och facklig utbildning.

Personalenheten 
Har hand om frågor som rör de 
anställda på förbundskontoret 
och på lokalkontoren. 

Ekonomienheten 
Sköter förbundskontorets  
bokföring och bokslut samt  
samordnar budget- och  
verksamhetsplanering. 

Medlemsadministrativa  
enheten
Ansvarar för administrationen av  
medlemshandläggningen.

IT-enheten
Koordinerar, stödjer och utvecklar  
IT-området inom hela Kommunals  
organisation.

Serviceenheten
Har hand om olika typer av  
service på förbundskontoret, t ex 
fastighetsfrågor och reception.  

FÖLJANDE ÄR FRISTÅENDE ORGAN: 

Tidningen Kommunalarbetaren är ett fristående aktiebolag. Finns på Klara Norra 
Kyrkogata 31 i Stockholm. Tidningen är Sveriges största fackförbundstidning. 

Kommunals a-kassa är en egen juridisk person med huvudkontor på Barnhusgatan 6 
i Stockholm samt har sju regionkontor ute i landet. A-kassan ser till att den medlem 
som blir arbetslös får arbetslöshetsersättning. 

Kommunalpensionärernas förbund och NOFS/KNS är alla fristående. Finns på  
Hagagatan 2 i Stockholm. NOFS/KNS är Kommunals fackliga samarbete i Norden. 

Lyran/Polstjärnan finns på Sveavägen 77 och är förbundets konferensverksamhet  
i Stockholm, dit också konferensgården Marholmen ingår.

FÖRBUNDSORGANISATION
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ORG NR 802001-7888 

ÅRSREDOVISNING
Svenska Kommunalarbetareförbundet
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ORG NR 802001-7888 

Förvaltnings- 
berättelse 2014
Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisa-
tion bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, 
landsting, församlingar och andra arbetsgivare vilka i huvudsak 
bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt 
verksamhet inom naturbruksområdet. 

FÖRBUNDETS SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden 
och i samhällslivet i övrigt.

Förbundet ska arbeta för goda anställningsvillkor, arbetsförhållanden och infly-
tande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna. Vidare ska förbundet 
arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och 
deras delaktighet i ett rikt kulturliv.

KOMMUNAL STÅR FÖR

• Alla människors lika värde

• Frihet

• Rättvisa

• Solidaritet

• Demokrati

KÄRNVÄRDEN

Närvarande
Kommunal ska vara en närvarande organisation. Vi finns alltid där. På arbetsplatsen,  
i medlemmarnas vardag, i debatten och i maktens korridorer.

Proffsiga
Kommunal levererar effektivt och hjälpsamt. Vi har kunniga och kompetenta fackliga 
företrädare som förstår medlemmarnas vardag för att de själva är en del av den.  
I andra frågor som rör medlemskapet är vi alltid tillgängliga och serviceinriktade, både 
på plats, via telefon och i sociala medier.

Handlingskraftiga
Kommunal är en organisation som går från ord till handling. Vi tar initiativ för med-
lemmarnas bästa, varje dag. När det behövs tar vi fajten.

FÖRBUNDETS ORGANISATION

Förbundets beslutande organ är

• Kongressen/förbundsmötet

• Förbundsstyrelsen

Vision 
Viktiga jobb värda 
att älska – dygnets 
alla timmar.

ÅRSREDOVISNING
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Den lokala verksamheten utövas av 13 (13) avdelningar vilka är indelade i 365 sek- 
tioner (372) och 114 klubbar (123). Verksamheten regleras i stadgar som är fast-
ställda av kongressen. Förbundet och avdelningarna är egna juridiska personer med 
egen ekonomi. Varje avdelning upprättar årsredovisning. 

MEDLEMMARNA OCH AVGIFTERNA 

Medlemsantalet var vid årets utgång 514 388 (510 364), en ökning med 4 024 per- 
soner. Kvinnorna utgör 79 (80) procent av medlemmarna. Av medlemsantalet var 
det 54 401 (49 331) personer som inte uppfyllde villkoren för medlemskap eller hade 
valt att inte vara med i a-kassan, men som var medlemmar i förbundet. 

Ett nytt avgiftssystem trädde i kraft den 1 mars 2014. Avgiften består av sex 
fasta avgiftsklasser. Avgiften för medlemmar som är med i a-kassan innehåller även 
a-kasseavgiften. Medlemsavgiften innehåller både förbundsavgift och avdelningsavgift.

Avgiften fördelas mellan förbundet som får två tredjedelar och avdelningarna 
som får en tredjedel. Avgiften till a-kassan fördelas inte. I förbundsavgiften ingår 
också premien för medlemsförsäkringarna.

Avgiftens storlek för de olika avgiftsklasserna var

 Inkomst/mån Fast avgift Med a-kassa 
  förbund/avdelning

Klass 1          0-10 000 100 187

Klass 2 10 001-18 879 235 322

Klass 3 18 880-21 682 277 364

Klass 4 21 683-25 421 350 437

Klass 5 25 422-34 766 405 492

Klass 6 34 767- 550 637

Medlemsavgiftens användning 

 Verksamheten 33 %

 Medlemsförmåner (försäkr) 32 %

 A-kassan 29 %

 LO  6 % 

ÅRSREDOVISNING
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Studerandemedlemmar är avgiftsbefriade. Antalet studerandemedlemmar var vid 
årsskiftet 4 644 (4 246) stycken. I studerandemedlemskap ingår medlemsförsäk-
ringarna. Arbetslöshetsförsäkringen ingår dock inte eftersom dessa medlemmar inte 
uppfyller villkoren för a-kassan. 

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

A-kassan är en frivillig del av medlemskapet i Kommunal om försäkringsvillkoren  
uppfylls, och om medlemmarna vill. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa är en 
självständig juridisk person med egna stadgar och egen årsredovisning. 

Under året har a-kasseersättning utbetalats med 1 973 962 tkr (2 036 811).

FÖRBUNDETS VERKSAMHET 

Förbundet har fyra prioriterade fokusmål.

Medlemmar – Vi är fler medlemmar än föregående årsskifte.

Branscher – Medlemmarna upplever att vi på arbetsplatserna ger dem stöd i deras 
yrke och att vi synliggör deras jobb.

Förhandlingar – Medlemmarna uppfattar att det är vi som har stått för förbätt-
ringarna i deras löne- och anställningsvillkor på arbetsplatsen.

Organisation – Vi arbetar i en förändringsinriktad och effektiv organisation för att 
alla ska få samma stöd och lika service. Kommunal uppfattas som en organisation 
med stort förtroende.

ÅRSREDOVISNING

Medeltal anställda 2014 
 2014 2013

Totalt 471 419 

varav kvinnor  328 291 

Verksamhetskostnader i procent 

 Förbundsmöte, styrelse,  
 förbundsledning och revision 3,3

 Kommunalarbetaren 7,9

 Förbundskontorets fackliga  
 verksamhet  39,4

 Ekonomi, administration, IT, 
 intern service, personalenhet  
 och lokaler 34,3 

 Lokalombud löner och soc. avg. 13,0

 Avgifter och anslag 3,2

 Avskrivningar 1,1 

 Övriga kostnader 0,6
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ÅRSREDOVISNING

MEDLEMMAR

En rad aktiviteter har genomförts för att nå målet. Som exempel kan nämnas Års-
hjul med värvningsaktiviteter, Fairtradefika, telemarketing och värva en kollega.  
Vi har värvat cirka 50 000 nya medlemmar, men en stor mängd har också försvunnit 
från oss. Vi fokuserar på det arbetsplatsnära och det personliga mötet. Det är på 
arbetsplatserna som vi främst värvar nya medlemmar.

Att Kommunal på tre år ökat med omkring tiotusen medlemmar är ett mycket 
bra resultat, särskilt mot bakgrund av att många fackförbund och ideella organisa-
tioner brottas med vikande medlemssiffror. Att vi blir fler och fortsätter att växa 
ger oss kraft och vi får ökade möjligheter att teckna starka kollektivavtal med bra 
villkor för våra medlemmar.

BRANSCHER

Vi gör fler arbetsplatsbesök. Några prioriterade grupper under förra året var per-
sonliga assistenter, kökspersonal, brandmän och anställda i fastighetsbranschen. 
Vi använder en särskild metod för organisering, under året övergick denna från en 
försöksverksamhet till permanent verksamhet.

Vi har bedrivit ett omfattande opinions- och kommunikationsarbete för våra 
branscher. Hushållsnära tjänster, barnomsorg, äldreomsorg, personliga assistenter 
och sjukvård är områden där vi har haft riktade satsningar.

Vi har lyckats på flera viktiga områden inom fokusmålet. Vi har framgångsrikt 
lyft fram välfärden och våra medlemmars arbetsvillkor i samhällsdebatten, inte 
minst när det gäller äldreomsorgen. Många av våra medlemmar upplever att vi 
kunnat stötta och stärka dem i deras yrkesroller. Det gäller inte minst några av de 
yrkesgrupper vi haft särskilt fokus på under året; undersköterskor, kockar inom  
offentliga kök, personliga assistenter och medlemmar som arbetar inom hushållsnära 
tjänster. Vi besökte många arbetsplatser under året. Ingen annan facklig aktivitet 
är så avgörande för att synliggöra våra medlemmars jobb och öka förståelsen för 
deras arbetsvillkor. Vi arbetade hårt för att öka organisationsgraden och nådde 
framgångar. Arbetet handlar om att ge de anställda verktygen att själva, på arbets-
platserna, förbättra sin situation. Det är vår fortsatt stora utmaning.

FÖRHANDLINGAR

Efter den stora avtalsrörelsen 2013, då de flesta kollektivavtal förhandlades om, var 
2014 lugnare. Endast ett fåtal kollektivavtal, som legat ur fas, har omförhandlats. 
Även utan stor avtalsrörelse har många av våra medlemmar fått förbättringar i 
arbetsvillkoren under året. Kommunal har förhandlat, tecknat överenskommelser 
och skrivit avtal inom en mängd olika områden. Det har tecknats nya kollektivavtal 
för skola/utbildning eller folkhögskola, Vård och omsorg (arbetsgivaralliansen) och 
skogsbärbranschen. Nya avtal om introduktionsanställningar inom fastighets-
branschen och KFS. Förbundet avslutade cirka 1 000 ärenden som till exempel, 
försäkringsärenden och tvister. Medlemmarna har fått 111,6 miljoner utbetalt från 
försäkringsärenden. Tre kollektivavtal har omförhandlats under året och en mängd 
övriga avtal har slutits, vilka inneburit höjda löner och/eller förbättrade arbetsvillkor 
för många av våra medlemmar.

Att vi blir fler  
och fortsätter  

att växa ger  
oss kraft och  
vi får ökade  

möjligheter att 
teckna starka  
kollektivavtal  

med bra villkor 
för våra  

medlemmar.
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ORGANISATION

Kommunal arbetar kontinuerligt för att alla medlemmar ska få en snabb och bra 
service. Kommunal har genomfört stora förbättringar i medlemsservicen.  
Medlemmar som kontaktar Kommunal Direkt är mycket positiva och många nya 
medlemmar nås idag av vår yrkes- och branschriktade information via webben  
och sociala medier. 

Kommunal Direkt – Snabbare svar på fackliga frågor. Under året har Kommunal 
Direkt tagit emot cirka 50 000 medlemskontakter. Vanliga frågeområden är lagar 
och avtal, medlemsavgiften, löner och andra ersättningar samt a-kassan.

Sociala medier har under året ökat räckvidden, 13 800 nya personer gillade oss 
på Facebook, 2 600 nya följde oss på Twitter. Kommunal.se med 525 000 sidvis-
ningar/månad och Kommunal-tv är ytterligare forum för information och service.

Den första januari 2014, utbröt en serverbrand i datahallen hos vår leverantör 
Evry. Branden orsakade svåra skador för Kommunal. Vissa system låg nere under 
lång tid och mängder av information gick förlorade. Under 2014 har vår IT-enhet 
samt många medarbetare och förtroendevalda fokuserat på att hantera den skada 
som uppkommit efter branden. Det har handlat om att få tillbaka så mycket infor-
mation som möjligt samt att se till att verksamheten snarast kunnat återgå till ett 
normalt läge. Vårt krav på ekonomisk kompensation har inte kunnat avgöras parter 
emellan, utan kommer att avgöras i skiljenämnd.

Vi har under året driftsatt ett nytt IT-system för medlemsavgifter, NAV.  
Införandet medförde en mängd inkörningsproblem vilket innebar att våra med-
lemscenter haft begränsad service periodvis.

En viktig del i vårt medlemspaket är våra medlemsförsäkringar. Medlemmarna har 
under året fått 838 480 tkr i försäkringsersättningar från medlemsförsäkringarna.

Arbetsmiljön har varit i fokus för kommunals anställda under 2014. Sjukfrånvaron 
var under året 3,51 procent, vilket är en förbättring från 2013 med 0,53 procent.

Vi utnyttjar ny teknik för att kunna erbjuda alla våra medlemmar samma snabba 
medlemsservice. Medlemscenter, Kommunal Direkt, webbsidor, sociala medier samt  
utökad tillgänglighet via telefon. Vi har förbättrat medlemsutbildningar och för-
bundsutbildningar. Det går dock aldrig att slå sig till ro när det gäller arbetet med 
organisatoriska förbättringar. Det kan alltid bli bättre.

Förbundets medlemmar är i högsta grad beroende av vilka politiska beslut som 
fattas. Under 2014 var vi engagerade i supervalåret. Våra tre övergripande mål var 
att bibehålla det höga valdeltagandet bland Kommunals medlemmar, byta regering 
samt synliggöra Kommunals medlemmars viktiga frågor i valrörelsen. Vi talade med 
över 182 000 medlemmar inför valet. Valdeltagandet blev 92 procent bland med-
lemmarna. Regeringen byttes ut och vi fick en ny statsminister.

Kommunal har medverkat i flera yrkesinternationalers arbete och deltagit i ett 
antal biståndsprojekt. I Internationalen för Stats och Kommunalt anställda (PSI) och 
IUL (livsmedels, hotell och restaurang samt lantarbetarsektorn) innehar förbundet  
styrelseplatser. Förbundet är också medlem i ITF (transporsektorn). Kommunal med- 
verkar också inom den sociala dialogen på förbundets områden inom EU. I vår euro-
peiska del av PSI som heter EPSU valdes Annelie Nordström till ordförande.

Vi genomförde förbundsmötet i maj 2014.

ÅRSREDOVISNING

Kommunal Direkt 
– Snabbare svar på 
fackliga frågor.
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ÅRSREDOVISNING

FINANSIELLA INSTRUMENT

Grundläggande för förbundets kapitalförvaltning är att tillgångarna ska placeras så 
att de ger hög avkastning med begränsat risktagande. Måttet på risk bestäms via 
vårt placeringsreglemente. 

Vid utformning av Kommunals modellportfölj ska beaktas följande maximala 
andelar för placeringar:

• för obligationer max 70 procent,

• för aktier och övriga placeringar max 60 procent,

• för onoterade utvecklingsbolag max 4 procent,

• för fastigheter max 15 procent och 

• för likvida tillgångar max 100 procent. 

Målet är att våra samlade tillgångar över tiden ska ha en real avkastning på minst
3 procent årligen.

Förbundets kapitalförvaltning är till största delen utlagd på externa förvaltare, 
där merparten av kapitalet är placerat i fonder. 

Värdet på långfristiga värdepappersinnehav är 2 979 078 tkr (2 906 876).  
Finansnettot inklusive fastighetsförvaltning uppgick till 126 628 tkr (3 880).  
Den totala portföljen har under året avkastat 12,1 procent.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Intäkterna av medlemsavgifter uppgick till 1 195 533 tkr (1 196 476).
Konsolideringsgraden i pensionsstiftelsen för ombudsmän har ökat under året 

som konsekvens av det allmänna finansiella läget. Från stiftelsen för funktionärer 
har gottgörelse erhållits med 90 000 tkr (57 000). Konsolideringsgraden är vid årets 
slut 146 procent (138). Från stiftelsen för kontorspersonal har gottgörelse erhållits 
med 10 000 tkr (0) och dess konsolideringsgrad är nu 138 procent (118).

Nettokostnaden för den fackliga verksamheten och LO-avgiften, men exklusive 
a-kassan, medlemsförsäkringarna och konfliktersättningarna blev 658 334 tkr  
(681 845). Den fackliga verksamhetens resultat slutade på 14 950 tkr (15 430).  
Två större aktiviteter belastar den fackliga verksamhetens resultat, Kommunal Direkt 
samt arbetet med opinionsbildning. Aktiviteterna ska enligt beslut på lång sikt belasta 
det egna kapitalet och inte ingå som en del av den ordinarie fackliga verksamheten. 
Utöver detta ingår planenliga avskrivningar av maskiner och inventarier.

 

Intäkter, balansomslutning, resultat, kapital och soliditet för förbundet 

Mkr 2014 2013 2012 2011 2010

Intäkter facklig verksamhet  1196 1196 1199 1197 1152

Finansnetto (inkl fastighetsförvaltning) 127 4 81 50 124

Redovisat resultat 136 15 57 77 30

Balansomslutning 3564 3426 3545 3673 3665

Eget Kapital 3073 2938 2924 2867 2790

Justerat eget kapital *) 3854 3595 3279 3083 3228

Soliditet i procent **) 86  86 82 78 76

   

*) Eget kapital  
med tillägg för  
övervärde i  
långfristigt värde-
pappersinnehav  
och obeskattade  
reserver efter  
avdrag för upp-
skjuten skatt. 
 

**) Eget kapital  
vid årets slut i  
förhållande till 
summa tillgångar.

Målet är att  
våra samlade  

tillgångar över  
tiden ska ha en 
real avkastning  

på minst 3 %  
årligen.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Förbundsstyrelsen har antagit ett nytt placeringsreglemente som gäller från 2015.
Syftet med kapitalförvaltningen är att långsiktigt säkra förbundets kapital. 

Kapitalet ska kunna trygga ersättningar vid konflikter och användas för att hantera 
större investeringar. Placeringsreglementet anger inriktning och ramar för förvalt-
ningen av förbundets kapital med avseende på, mål och risktolerans, investerings-
strategi, organisation och ansvarsfördelning, riskstyrning och övriga placerings- 
begränsningar samt uppföljning och rapportering. Målet för förvaltningen är en hög 
och någorlunda jämn avkastning. Målet är att tillgångarna över tiden ska ge en real 
total avkastning på minst 2,0 procent (inflationen plus 2,0 procent) sett över en 
period av tio år. 

Risktoleransen i förvaltningen av de finansiella medlen är begränsad och innebär 
att porföljens maximala förlustrisk får uppgå till 18 procent på ett års sikt (vid en 
konfidensnivå på 95 procent). Som ett viktigt led i riskhanteringen ska den grund-
läggande principen om diversifiering tillämpas.

Förbundet är ägare till HB Lyran konferens som är verksamma i konferens och 
restaurangverksamhet. Under året har en ny restaurang startats, Metropol Palais, 
i lokalerna har pågått ett stort ombyggnadsarbete. På Marholmen har under året 
påbörjats ett hotellbygge. 

Munksjöstaden i Jönköping är ett projekt där förbundet tillsammans med  
pensionsstiftelsen för funktionärer via Komanco AB träffat avtal om att bygga  
hyreslägenheter för totalt cirka 470 miljoner kronor.

Vi har påbörjat stamrenovering av vår fastighet Blåklinten 14.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Vi har tillsammans med Byggnads i Handelsbolaget Polstjärnan tecknat avtal om  
att bygga hyresrätter i Lund, Källby ängar. Den totala investeringen uppgår för  
förbundets del till 230 800 tkr. 

En tidsplan har fastställts för skiljedomsförfarandet med Evry. Skiljedom ska 
förkunnas i november 2015.

Förbundet har bytt leverantör för medlemstidningen från Kommunalarbetaren  
i Sverige AB till LOs mediehus.

FRAMTIDA UTVECKLING 

Under 2015 kommer en ny marknadsfunktion att starta sitt arbete. Syftet är att  
via ökad marknadsföring bidra till en ökning av antalet medlemmar. För projektet 
har avsatts 100 miljoner kronor under 3 år.

Förberedelser inför 2016 års avtalsrörelse startas med bland annat avtalskon-
ferenser för de olika avtalen och insamlande av förslag från medlemmarna.

De tre tillsatta kongressutredningarna, stadge-, översyns- och resereglementes-
utredningen fortsätter sitt arbete som ska utmynna i förslag till kongressen.

Vårt opinionsarbete genomförs enligt opinionsbildningsplanen. 
Det nya medlemssystemet KomMed ska startas under året med den första  

etappen. Etapp 2 utvecklas vidare under hösten.
Implementeringen av varumärket samt en ny logotype kommer att implementeras.
Ordinarie förbundsmöte kommer att hållas på Arlanda i maj 2015.

ÅRSREDOVISNING

Syftet med  
kapitalförvalt- 
ningen är att  
långsiktigt  
säkra förbundets  
kapital.
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Årets resultat, efter bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till 135 602 tkr (14 918). 
Egna kapitalet består av reserverade medel för särskilda ändamål – konfliktfond, 

försäkringsfond, skadeståndsfond och balanserat kapital. Förbundets tillgångar 
uppgick till 3 564 357 tkr (3 426 318).

RESULTAT FÖR 2014 HAR AV STYRELSEN DISPONERATS  
PÅ FÖLJANDE SÄTT

Årets resultat enligt resultaträkningen  135 602 tkr

Utnyttjat av ändamålsbestämda medel från tidigare år

• Konfliktfond 22 tkr

• Kommunal Direkt 11 644 tkr

• Opinionsbildning 19 300 tkr

• KFO-LO-fonden 66 tkr

Reservering av ändamålsbestämda medel

• Försäkringsfond  16 006 tkr 

• Skadeståndsfond  482 tkr

• Mediautveckling 10 000 tkr

• Marknadsfunktion  100 000 tkr

• Opinionsbildning/varumärke 20 000 tkr

• Kommunal Direkt 10 000 tkr

Kvarstående belopp för året 10 146 tkr

ÅRSREDOVISNING
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ÅRSREDOVISNING
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Resultaträkningar

Tkr Not Koncernen  Koncernen Förbundet Förbundet

   2014  2013  2014  2013

FACKLIGA VERKSAMHETENS INTÄKTER   
OCH KOSTNADER 2

Medlemsavgifter  3  1 195 533  1 196 476  1 195 533  1 196 476

Externa bidrag  4  10 256  8 367  10 256  8 367

Övriga intäkter   51 835  40 270  7 627  7 636

Summa fackliga verksamhetens intäkter   1 257 624  1 245 113  1 213 416  1 212 479

Medlemsförsäkringar   -540 110  -510 359  -540 110  -510 359

Avgift till LO   -99 245  -95 827  -99 245  -95 827

Avgifter och anslag till andra organisationer  5  -18 059  -15 805  -18 059  -15 805

Externa kostnader  6  -318 275  -324 566  -285 100  -297 450

Personalkostnader  7  -295 773  -308 805  -250 044  -271 738

Av- och nedskrivningar  8  -21 527  -89 527  -5 908  -5 870

Summa fackliga verksamhetens kostnader   -1 292 989  -1 344 889  -1 198 466  -1 197 049

FACKLIGA VERKSAMHETENS RESULTAT  -35 365  -99 776  14 950  15 430

Resultat från fastighetsförvaltningen 

Hyresintäkter   8 623  9 176  8 623  9 176

Externa kostnader   -5 955  -8 930  -5 955  -8 930

Avskrivningar  9  -2 414  -2 021  -2 414  -2 021

Realisationsvinst vid försäljning  – 1 990  – 1 990

Summa resultat från fastighetsförvaltningen   254  215  254  215

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag  10  – – -49 815  -114 531

Resultat från andelar i intresseföretag  11  7 638  -10 419  7 638  -10 419

Resultat från värdepapper och fordringar som är

anläggningstillgångar  12  192 015  154 111  192 015  154 111

Ränteintäkter   5 887  3 836  4 758  3 083

Minoritet  -1 – – –

Räntekostnader och liknande resultatposter  13  -28 225  -28 587  -28 222  -28 579

Summa resultat från finansiella investeringar   177 314  118 941  126 374  3 665

Skatt på årets resultat 14  -29 661  -4 426  -35 976  -4 392

Bokslutsdispositioner  15  – – 30 000 –

Årets vinst   112 542  14 954  135 602  14 918

ÅRSREDOVISNING
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Balansräkningar 

Tkr Not Koncernen  Koncernen Förbundet Förbundet

   2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  16  59 286  – 59 286 –

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  9  142 388  135 889  103 522  98 823

Maskiner och inventarier  8  38 723  35 067  1 594  7 253

Pågående nyanläggning  17  24 625  25 379  4 671  978

   205 736  196 335  109 787  107 054

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag  18  – – 122 129  54 668

Fordringar hos intresseföretag   29 312  30 203  29 312  30 203

Fordringar hos närstående organisationer   15 000  20 000  15 000  20 000

Aktier och andelar i intresseföretag  19  36 330 22 551  36 330  22 551

Andra långfristiga värdepappersinnehav  20 2 008 536  2 067 062  2 008 536  2 067 062

Andra långfristiga fordringar  21  164 779  142 834  164 779  142 834

Uppskjuten skattefordran  22 12 964  13 659  12 964  13 659

Strategiska placeringar  23  121 749  118 067  121 749  118 067

  2 388 670  2 414 376  2 510 799  2 469 044

Summa anläggningstillgångar   2 653 692  2 610 711  2 679 872  2 576 098

Omsättningstillgångar

Varulager   1 530  1 682 – –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   2 681  3 575  1 004  404

Fordringar hos närstående organisationer   29 896  20 934  29 896  20 934

Skattefordran   40 180 60 715  38 712  59 360

Övriga kortfristiga fordringar   120 214  17 528  27 126  13 516

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  24  519 693  513 680  522 275  507 836

  712 664  616 432  619 013  602 050

Kassa och bank   265 786  248 314  265 472  248 170

Summa omsättningstillgångar   979 980  866 428  884 485  850 220

Summa tillgångar   3 633 672  3 477 139  3 564 357  3 426 318

ÅRSREDOVISNING
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Balansräkningar 

Tkr Not Koncernen  Koncernen Förbundet Förbundet

   2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  25

Ändamålsbestämda medel/fonderingar   3 048 844  2 923 388  3 048 844  2 923 388

Balanserad resultat   84 495  75 176  24 495  14 348

Bunden reserv   23 400  46 800 – –

   3 156 739  3 045 364  3 073 339  2 937 736

Minoritetsintresse   24 193  1 – –

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver  26  – – 30 000  60 000

Förvaltade fonder  27  3 349  3 244  3 349  3 244

Uppskjuten skatteskuld  22 8 374  13 279  1 774  79

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   103 800  41 940  94 174  34 974

Checkräkningskredit  28  74 466  74 790  74 466  74 790

Skulder till koncernföretag   – – 30 438  22 524

Skulder till närstående organisationer   213 216  242 150  213 216  242 150

Övriga kortfristiga skulder   8 419  7 520  6 589  6 144

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  29  41 116  48 851  37 012  44 677

  441 017  415 251  455 895  425 259

Summa eget kapital och skulder   3 633 672  3 477 139  3 564 357  3 426 318

Ställda säkerheter  30  879 169  732 883  879 169  732 883

Ansvarsförbindelser  31  407 893  422 361  407 893  422 361

ÅRSREDOVISNING
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Kassaflödesanalyser

Tkr  Koncernen  Koncernen Förbundet Förbundet

   2014  2013  2014  2013

Den löpande verksamheten  

Rörelseresultat före finansiella poster   -35 111 -99 920  15 204  15 285

Avskrivningar   25 816 25 677  8 322  8 610

Ej likviditetspåverkande poster   -1 158 67 445  –  855

Erhållen ränta   6 440 4 829  5 311  4 076

Erhållna utdelningar   48 418 51 300  56 271  51 300

Erlagd ränta   -29 989 -30 620  -29 986  -30 612

Betald inkomstskatt   -13 336 -14 469  -12 937  -13 894

   1 080  4 242  42 185  35 620

Ökning/minskning varulager   152 -685 – –

Ökning/minskning kundfordringar   894 -252  -600  351

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   -116 966 -28 669  -37 012  -18 771

Ökning/minskning leverantörsskulder   61 860 -41 031  59 200  -39 482

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   -35 665 -96 381  -28 135  -92 969

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -88 645  -162 776  35 638  -115 251

Investeringsverksamheten  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -59 286 – -59 286 –

Sålda materiella anläggningstillgångar   162 4 635  – 4 565

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -33 505 -54 762  -11 055  -15 893

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar   -645 394 -743 716  -705 301  -743 716

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar  844 464 788 592  757 629  704 477

Kassaflöde från investeringsverksamheten   106 441  -5 251  -18 013  -50 567

Finansieringsverksamheten  

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -324 -16  -324  -16

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -324  -16  -324  -16

Årets kassaflöde   17 472 -180 954  17 302  -178 745

Likvida medel vi årets början   248 314 429 268  248 170  426 915

Likvida medel vid årets slut   265 786 248 314  265 472  248 170

  

ÅRSREDOVISNING
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Noter, gemensamma 
för förbund och  
koncern

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning  
av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och 
BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s  
kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats  
om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
Effekterna av övergången visas i not 2.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges nedan.

INTÄKTER

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att  
erhållas. Medlemsavgifterna intäktsredovisas enligt bokföringsmässiga grunder  
vilket innebär att erhållna medlemsavgifter t o m 19 januari 2015 anses tillhöra 
2014. Bidrag intäktsföres enligt bokföringsmässiga grunder. Om ett bidrag avser  
en bestämd period periodiseras bidraget. I koncernredovisningen eliminieras  
koncernintern försäljning. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med  
ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan  
hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång  
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och  
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande repa- 
ration och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar 
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.  
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande  
fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av  
materiella tillgångar.

BYGGNADER

Stomme 100 år 
Inre ytskikt och installationer  20-35 år 
Tak och fasad 15-70 år
Markanläggningar  20 år
Byggnadsinventarier  5-50 år
Inventarier  5 år

ÅRSREDOVISNING
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IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med  
ackumulerade avskrivningar. Avskrivning görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Datasystem  10 år

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier och andelar som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till 
anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet understiger bokfört värde och denna 
värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. 

Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet 
till anskaffningsvärdet. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodi-
seras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga 
obligationer värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.

STRATEGISKA PLACERINGAR

Som strategiska placeringar benämns tillgångar som främst innehas som ett led i  
den ideella och fackliga verksamheten och inte uteslutande för att ge avkastning 
eller värdetillväxt.

OMKLASSIFICERINGAR

Ägarlån har omklassificerats från ”Andra långsiktiga värdepappersinnehav” och  
”Strategiska placeringar” till ”Andra långfristiga fordringar”.

Andelar i bostadsrättsföreningar, andel i Riksbyggens Sparkassa och onoterade aktier  
som främst innehas av verksamhetsskäl och inte på kommersiella grunder, har omklas-
sificerats  från ”Andra långsiktiga värdepappersinnehav” till ”Strategiska placeringar”.

Detta har påverkat följande poster 2013:  Andra långristiga värdepappersinnehav  
-35 114. Övriga långfristiga fordringar 6 804. Strategiska placeringar 28 309.

VARULAGER

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Företagets 
uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäk-
terna redovisas linjärt under leasingperioden.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs den utgår från 
organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där förbundet direkt eller indirekt innehar 
mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotter- 
företagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
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och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital 
ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet.

INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där förbundet 
direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar.

I förbundets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde.  
Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel 
som intjänats efter förvärvet.

I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. 

INKOMSTSKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år samt i förekommande fall justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skattefordringar värderas till vad som enligt förbundets bedömning skall erhållas 
från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är 
beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.  
För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande 
skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avse-
ende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

NOT 2   Effekter av övergång till K3

Förbundet och koncernen
Detta är den första års- och koncernredovisning för Svenska Kommunalarbetare- 
förbundet som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har till-
lämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den 
jämförande information som presenteras per 31 december 2013, samt vid upp-
rättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalans-
räkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till K3). 

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, Första gången detta all-
männa råd tillämpas. Vid en övergång till K3 upprättas en ingångsbalansräkning i 
vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. När koncer-
nens ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare 
årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. 
En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat 
koncernens ställning visas i noten 25 Eget kapital.

 Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar 
förbundet och koncernen:

· Tillämpning av komponentavskrivning på materiella anläggningstillgångar har    
 resulterat i en förändrad avskrivningtakt.

· Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan redovisade- och  
 skattemässiga värden. 

· Tillämpning av komponentavskrivningar hos intressebolag.
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NOT 3  Medlemsavgifter                                         Förbundet
  2014  2013

Inbetalda medlemsavgifter  1 674 687   1 678 616

Avgår avgifter till A-kassan  -479 155  -482 140

Summa  1 195 532  1 196 476

NOT 4  Externa bidrag
Externa bidrag består av bidrag från Omställningsfonden och Arbetsmiljöfonden.

NOT 5  Avgifter och anslag till andra organisationer                                                                                        Förbundet
  2014  2013

Bidrag till förbundsavdelningar 725  708

Avgifter och bidrag till övriga organisationer  17 334  15 096

Summa  18 059 15 804

NOT 6  Operationella leasingavtal                                                        Koncernen                                                    Förbundet  
  2014  2013  2014  2013

Förfaller till betalning inom ett år   19 311  18 405  18 573  18 021

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år   2 577  21 888  1 765  20 339

  21 888   40 293  20 338  38 360
Leasingavtalen avser till största delen hyror av lokaler.

Förfaller till betalning inom ett år   4 906  4 910  4 906  4 910

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år   3 113  8 020  3 113  8 020

  8 019  12 930  8 019  12 930
Leasingavtalen avser till största delen uthyrning av lokaler. 

NOT 7  Personal                                                                                          Koncernen                                                    Förbundet  
 2014  2013  2014  2013
Medelantalet anställda
Kvinnor   401  323  328  291

Män  188  148  143  128

Totalt  589  471  471  419

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader               Koncernen                                                    Förbundet  
  2014  2013  2014  2013
Löner och andra ersättningar till styrelsen,  

förbundsordförande och VD   4 014  3 187  2 583  2 321

Löner och ersättningar till övriga anställda   221 713  201 002  191 186  176 251

Totalt   225 727  204 189  193 769  178 572

Sociala avgifter enligt lag och avtal   68 739  67 942  58 682  59 795

Pensionskostnader för styrelsen och förbundsordförande   766  1 275  440  979

Pensionskostnader för övriga anställda   -12 082  24 439  -15 030  22 408

Totalt   57 423  93 656  44 092  83 182

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare                             

Antal styrelseledamöter på balansdagen 

Kvinnor   14  12  12  11

Män  4 6 4 5

Totalt   18 18 16 16

Förbundsordf, styrelseordf och andra ledande befattningshavare 

Kvinnor   3 3 2 2

Män  2 2 2 2

Totalt   5 5 4 4

I de fall en person sitter i flera styrelser har de personerna endast räknats en gång.
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NOT 8  Inventarier, verktyg och installationer  Koncernen Förbundet
  2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden   200 907  159 260  103 904  103 904
Inköp   2 828  3 247  249 –
Försäljningar och utrangeringar  -5 685 -349 -4 438 –
Omklassificeringar  19 750 38 749 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  217 800 200 907 99 715 103 904

Ingående avskrivningar  -142 380 -125 673 -96 650 -90 780
Försäljningar och utrangeringar  5 523 279 4 438 –
Årets avskrivningar  -18 760 -16 986 -5 908 -5 870
Utgående ackumulerade avskrivningar  -155 617 -142 380 -98 120 -96 650

Nedskrivningar  -23 460 -23 460 – –

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -23 460 -23 460 – –

Utgående restvärde enligt plan  38 723 35 067 1 595 7 254  

NOT 9  Byggnader och mark Koncernen Förbundet
  2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden  345 589 340 415 152 780 150 702
Inköp  10 839 15 283 7 113 14 928
Försäljningar och utrangeringar  – -12 850 – -12 850
Omklassificeringar  842 2 741 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  357 270 345 589 159 893 152 780

Ingående avskrivningar  -100 284 -102 588 -3 287 -11 541
Försäljningar och utrangeringar  – 10 275 – 10 275
Årets avskrivningar  -7 056 -7 971 -2 414 -2 021
Utgående ackumulerade avskrivningar  -107 340 -100 284 -5 701 -3 287

Ingående nedskrivningar  -109 416 -66 286 -50 670 -50 670
Återförda nedskrivningar  1 874 2 410 – –
Årets nedskrivningar  – -45 540 – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -107 542 -109 416 -50 670 -50 670

Utgående restvärde enligt plan  142 388 135 889 103 522 98 823

Förvaltningsfastigheter
Av förbundets fastigheter är 5 st kontorsfastigheter och bostadsfastigheter som innehas för  
långsiktig uthyrning och värdestegring. Fastigheterna klassificeras därför som förvaltnings- 
fastigheter i både förbundet och koncernen. I övrigt förekommer endast rörelsefastigheter.  
Förvaltningsfastigheternas redovisade värde uppgår till 103 522 tkr (98 823 tkr).

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga  
värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad,  
justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge  
eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderingsmetoder  
som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödes- 
prognoser. Extern värdering görs när förutsättningarna har ändrats på ett sätt som kan antas  
väsentligt påverka fastigheternas verkliga värde, dock minst var tredje år.

Fastigheterna värderas till 167 453 tkr. Fastigheterna värderades av en oberoende värderings- 
man inför föregående bokslut med undantag av en fastighet som värderades 2012.  
Värderingarna beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen  
genomförda transaktioner mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma  
förutsättningar. Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde användes en kalkylperiod på fem år  
och en diskonteringsränta före skatt i spannet 3,9 –7,2 %, hyresutvecklingen antogs vara 1,78 – 
5,85 % per år och fastigheterna förutsattes fortsatt vara uthyrda i sin helhet. Inför årets bokslut  
har ledningen gjort en bedömning av det verkliga värdet. Ledningen anser att de parametrar  
som användes i förra årets värdering inte har förändrats på något väsentligt sätt och att fastig- 

heternas verkliga värde därför kan anses oförändrat.  

ÅRSREDOVISNING



67

ÅRSREDOVISNING

NOT 10  Resultat från andelar i koncernföretag  Förbundet
    2014  2013

Resultatandel HB Lyran Konferens    -49 815 -114 531

Summa    -49 815 -114 531

NOT 11  Resultat från andelar i intresseföretag Förbundet
    2014  2013

Resultatandel i Fastighetsbolaget Polstjärnan HB    6 226 -12 042

Resultatandel i Fastighetsbolaget HB Repslagaren    253 271

Resultatandel i Fastighetsbolaget Arken HB    1 159 1 352

Summa    7 638 -10 419

NOT 12  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Förbundet
    2014  2013

Utdelningar    48 418 51 300

Ränteintäkter    553 993

Förvaltningskostnader    -1 764 -2 033

Realisationsresultat vid försäljningar    141 695 99 977

Uppskrivning av andelsvärde    8 113 3 874

Ned-/uppskrivningar av lån    -5 000 –

Summa    192 015 154 111 

NOT 13   Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Förbundet

  2014  2013  2014  2013  
Räntekostnader  26 529 26 822 26 525 26 814

Övriga finansiella kostnader  1 696 1 765 1 696 1 765

Summa  28 225 28 587 28 221 28 579  

NOT 14  Skatt på årets resultat Koncernen Förbundet
  2014  2013  2014  2013

Årets skattekostnad  35 300 14 868 35 015 14 581

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  -1 429 3 391 -1 429 3 391

Uppskjuten skatt   -4 210 -13 833 2 390 -13 580

Summa  29 661 4 426 35 976 4 392

Redovisat resultat, i skattepliktig verksamhet, före skatt  167 012 81 678 166 495 80 459

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  36 743 17 969 36 629 17 700

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  189 336 2 398 267

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäker  -6 040 -17 424 -1 820 -17 108

Skatt hänförlig till tidigare års resultat  -1 429 3 391 -1 429 3 391

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond  198 154 198 142

Summa redovisad skattekostnad  29 661 4 426 35 976 4 392
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NOT 15  Bokslutsdispositioner Förbundet 
    2014  2013

Upplösning av periodiseringsfond     30 000 –

Summa    30 000 0

NOT 16  Pågående utvecklingsarbete Förbundet  
    2014-12-31  2013-12-31

Ingående balans    – –

Under året nedlagda kostnader    59 286 –

Utgående balans    59 286 0

NOT 17   Pågående nyanläggningar Koncernen Förbundet
  2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31 
Ingående nedlagda kostnader  25 379 30 637 978 11

Under året nedlagda kostnader  30 234  36 231  3 692  967

Under året genomförda omfördelningar  -30 988 -41 489 – –

Utgående nedlagda kostnader  24 625 25 379 4 670 978

NOT 18   Aktier och andelar i koncernföretag  

Förbundet  Org.nr Säte

HB Lyran Konferens                             916614-0419    Stockholm 

Komanco AB                                        556606-4530    Stockholm 

Kommunalarbetaren i Sverige AB        556599-1816    Stockholm 

  Kapitalandel      Röstandel   Antal   Bokfört värde 
    andelar/aktier 

HB Lyran Konferens                      99 %               99 %                       –               52 054

Komanco AB  75 %          75 %  750  69 075

Kommunalarbetaren i Sverige AB           100 % 100 % 1 000 1 000       

Summa                       122 129

NOT 19   Aktier och andelar i intresseföretag  

Förbundet/Koncernen  Org.nr Säte

Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv Byggnadsarbetare-  

förbundet och Sv Kommunalarbetareförbundet HB  902001-5617 Stockholm

Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB  916571-4289 Skövde 

Fastighetsbolaget Arken HB  916595-6609 Umeå

  Kapitalandel  Bokfört värde 

Fastighetsbolaget Repslagaren 2 HB  50 %                 442

Fastighetsbolaget Arken HB  50 %                 500

Fastighetsbolaget Polstjärnan, Sv Byggnadsarbetare-

förbundet och Sv Kommunalarbetareförbundet HB  50 %            35 387

Summa                36 329 
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NOT 20   Andra långfristiga värdepappersinnehav  Förbundet 
   2014-12-31    2013-12-31

Ingående värde   2 067 062  2 186 216

Förvärv   421 296  614 195

Försäljningar   -479 822  -698 235

Omklassifieringar   –  -35 114

Utgående värde   2 008 356  2 067 062 

Tkr   Antal Marknadsvärde Bokfört värde

Börsnoterade aktier

Swedbank A   1 617 803 316 119 94 841

Autoliv SDB   14 200 11 885 6 340

SEB A   116 400 11 588 8 033

Unibet SDB   23 300 11 475 7 785

Sagax Preferensaktie   300 000 10 740 8 022

ABB Ltd   63 900 10 595 9 484

Hennes & Mauritz   27 700 9 019 7 923

Billerudkorsnäs AB   78 300 8 801 5 196

TeliaSonera   174 600 8 800 9 206

JM Bygg B   35 200 8 761 4 322

Övriga    133 443 120 586 

Summa börsnoterade aktier    541 226 281 738

Aktiefonder och onoterade aktier

Förbundsfonden, Swedbank   3 727 741 880 232 432 247

Institutionella Aktiefonden Stabil, Nordea   1 797 812 289 264 194 164

Emerging Stars, Nordea   167 150 141 312 102 496

Camelot   4 215 115 328 67 091

Aberdeen Residential Sweden AB   1 500 70 640 63 925

Övriga aktiefonder    90 155 62 524

Summa aktiefonder och onoterade aktier    1 586 930 922 446

Obligationer och andra värdepapper

Räntefond kort Plus, Swedbank Robur    147 321 140 299

Car 4A certifikat EuroSTOXX 50    108 039 100 802

Institutional Cross Over Fund HIB, Nordea    69 700 62 774

NDA 2C Kalenderstrategi Sverige (räntedel)    69 392 65 857

KPA Etiska räntefond    59 900 57 650

Swedbank Spec 1285    55 300 50 000

Swedbank Spec 1344    51 350 50 000

Climate Awareness Bond    51 000 49 944

Swedbank Spec 1179    50 675 50 000

Swedbank Spec 1362    50 057 50 000

Övriga    138 187 127 027

Summa obligationer och andra värdepapper    850 922 804 352

Summa långfristiga värdepappersinnehav    2 979 078 2 008 536

NOT 21  Övriga långfristiga fordringar Koncernen Förbundet
                2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden  142 834 9 704 142 834 9 704

Tillkommande fordringar  33 657 128 773 33 657 128 773 

Avgående fordringar, amorteringar  -11 712 -2 447 -11 712 -2 447

Omklassifieringar  – 6 804 – 6 804

Utgående värde  164 779 142 834 164 779 142 834 
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NOT 22  Uppskjuten skatt Koncernen Förbundet
 2014  2013  2014  2013

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har  

redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den  

inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av

Uppskjutna skattefordringar

Övriga avdragsgilla temporära skillnader  12 964 13 659 12 964 13 659

  12 964 13 659 12 964 13 659

Uppskjutna skatteskulder

Byggnader och mark  98 79 98 79

Övriga skattepliktiga temporära skillnader  1 676 – 1 676 –

Obeskattade reserver  6 600 13 200 – –

  8 374 13 279 1 774 79 

NOT 23   Strategiska placeringar Förbundet  

    2014-12-31   2013-12-31

Ingående värde    118 067 89 591

Förvärv    3 422 167

Omklassifiering    – 28 309

Uppskrivning andelar    260 –

Utgående värde    121 749 118 067

Specifikation av innehav   Antal Bokfört värde Marknads värde

Riksbyggen andelar   153 412 76 706 76 706

Arena Idé Kapital AB    1 20 000 20 000

FoLO Andelar    13 720 13 720

Aftonbladet Hierta   349 5 228 7 559

Politism AB   12 750 3 000 3 000

Andelar i Brf    1 982 1 982

Riksbyggen sparkassa    1 000 1 000

Övriga    113 113

Summa   166 512 121 749 124 080

NOT 24  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förbundet

    2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31

Förubetalda medlemförsäkringar  502 401 486 395 502 401 486 395

Förutbetalda hyror  7 435 7 016 7 326 7 016

Upplupna ränteintäkter  551 169 551 169

Övriga poster  9 306 20 100 11 997 14 256

Summa  519 693 513 680 522 275 507 836
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NOT 25  Eget kapital Konfliktfond  Försäkrings- Övriga Summa ända-  Summa  Summa 
  fond fonder målsbestämda balanserat eget 
Förbundet    medel kapital kapital

Belopp vid årets ingång  

enligt fastställd balansräkning   2 355 244 486 397 81 748   2 923 389   1 437   2 924 826

Effekt av byte av redovisningsprincip:      

Komponentavskrivning byggnader       -669   -669

Uppskjuten skatt            13 580   13 580

Belopp vid årets ingång efter justering 2 355 244   486 397   81 748   2 923 389   14 348   2 937 737

Årets resultat      135 602  135 602

Ianspråktaget

Konfliktfond   -22      -22   22   

Opinionsbildning         -19 300   -19 300   19 300   

Kommunal Direkt        -11 644   -11 644   11 644   

KFO-LO-fonden       -66   -66   66   

Årets avsättning

Försäkringsfond      16 006      16 006   -16 006   

Skadeståndsfond         482   482   -482   

Mediautveckling         10 000   10 000   -10 000   

Marknadsfunktion         100 000   100 000   -100 000   

Opinionsbildning/varumärke         20 000   20 000   -20 000   

Kommunal Direkt        10 000   10 000   -10 000   

Belopp vid årets utgång   2 355 222   502 403   191 220   3 048 845   24 494   3 073 339

Varav:

Opinionsbildning        19 360        

KFO-LO-fonden         9 937         

Skadeståndsfond         12 065         

Kommunal Direkt         19 858         

Mediautveckling       10 000     

Marknadsfunktion         100 000        

Opinionsbildning/varumärke        20 000         

Summa         191 220         
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NOT 25  Eget kapital      

 Konfliktfond  Försäkrings- Övriga Summa ända- Bunden  Summa  Summa 
  fond fonder målsbestämda reserv  balanserat eget 
Koncernen    medel  kapital kapital

Belopp vid årets ingång 

enligt fastställd balansräkning   2 355 244 486 397 81 748 2 923 389 46 800 62 265 3 032 454

Effekt av byte av redovisningsprincip: 

Komponentavskrivning byggnader        -669   -669

Uppskjuten skatt        13 580   13 580
Belopp vid årets ingång 
efter justering   2 355 244 486 397 81 748 2 923 389 46 800 75 176 3 045 365

Årets resultat       112 542 112 542

Årets förändringar

Konfliktfond   -22      -22    22   

Opinionsbildning      -19 300   -19 300    19 300   

Försäkringsfond  16 006  16 006  -16 006

Skadeståndsfond   482 482  -482

Mediautveckling   10 000 10 000  -10 000

Marknadsfunktion   100 000 100 000  -100 000

Opinionsbildning/varumärke   20 000 20 000  -20 000

KFO-LO-fonden   -66 -66  66

Kommunal Direkt   -1 644 -1 644  1 644

Minoritet      -1 168 -1 168

Omföring bundet/balanserat     -23 400 23 400

Belopp vid årets utgång 2 355 222 502 403 191 220 3 048 845 23 400 84 494 3 156 739

Varav:

Opinionsbildning   19 360 

KFO-LO-fonden   9 937 

Skadeståndfond   12 065 

Kommunal Direkt   19 858 

Mediautveckling   10 000 

Marknadsfunktion   100 000 

Opinionsbildning/varumärke   20 000 

Summa   191 220 

ÅRSREDOVISNING
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NOT 26  Obeskattade reserver  Förbundet
    2014-12-31 2013-12-31
Periodiseringsfond tax 09    – 30 000
Periodiseringsfond tax 13    30 000 30 000
Summa    30 000 60 000

NOT 27  Förvaltade fonder Förbundet
    2014-12-31 2013-12-31
Gunnar Hallströms fond    3 349 3 244
Summa    3 349 3 244

NOT 28  Checkräkningskredit Koncernen Förbundet
               2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  250 000 250 000 250 000 250 000  

NOT 29  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Förbundet
               2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31
Upplupna löner  378 654  333
Upplupna semesterlöner  18 494 17 173 17 238 15 852
Upplupna sociala avgifter  6 818 6 492 5 737 5 451
Upplupna kostnader rättsskydd  6 511 8 541 6 511 8 541
Upplupen särskild löneskatt  270 6 291  5 748 
Övriga poster  8 645 9 700 7 526 8 752
Summa  41 116 48 851 37 012 44 677

NOT 30  Ställda säkerheter  Förbundet
    2014-12-31 2013-12-31
Andelar i Förbundsfonden som säkerhet  
för checkräkningskredit      879 169 732 883
Summa     879 169 732 883

NOT 31  Ansvarsförbindelser Koncernen Förbundet
               2014-12-31  2013-12-31  2014-12-31  2013-12-31
Ansvarar såsom bolagsman i handelsbolag  407 893 422 361 407 893 422 361
Summa   407 893 422 361 407 893 422 361
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NOT 32  Avtal om trygghetsersättning

Förbundsledningen omfattas av ett trygghetsavtal, vilket kom till i samband med att kongressen beslutade att införa  
valperioder för ledningen, för närvarande tre år. Trygghetsersättningen utgår under 36 månader till ledamot som vid  
avgången har mer än fem år till ordinarie pensionsålder eller fram till ordinarie pensionsålder till ledamot som vid avgången 
har mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsålder. Trygghetsersättningen är 78 procent av pensionsgrundande lön  
och minskas med andra förvärvsinkomster. Förutsättningen för att trygghetsavtalet ska kunna tillämpas är antingen att  
kongressen beslutar att omval inte ska ske eller att förbundsstyrelsen medger att personen avgår under valperioden.

Stockholm 2015-03-25

 Annelie Nordström      Maj Karlsson      Mona Persson  
 Förbundsordförande   

 Cecilia Rohdin      Anne-Li Rosengren      Lotta Olesen Rosén     

 Marcelo Rojas Espinoza Christina Dahlström      Ewa Glimhed     

 Per-Albin Halldin  Susanne Karlsson     Rolf Larsson      

 Cecilia Ljungqvist      Håkan Nilsson      Sara Sjölander    

  Marianne Engberg      Sara Ramsauer Pettersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-26.

 Jörgen Olsson      Rolf Olsson      Jeanette Nordström

  Lena Svensson 
  Auktoriserad revisor PwC

ÅRSREDOVISNING
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Revisionsberättelse
TILL FÖRBUNDSMÖTET I SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET,  

ORG NR 802001-7888 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Svenska Kommunalarbetareförbundet för år 2014. 

STYRELSENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare  
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.  
För den auktoriserade revisorn innebär detta att hon har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om  
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,  
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 och koncernredovisningen 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 ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten  
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

UTTALANDE

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av moderförbundets och koncernens finansiella ställning per den  

REVISIONSBERÄTTELSE
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31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Svenska Kommunalarbetareförbundet för  
år 2014.

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS 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 och koncernredovisningen granskat väsentliga 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 leda till 
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 26 mars 2015

 Jörgen Olsson Rolf Olsson Jeanette Nordström   

  Lena Svensson  
  Auktoriserad revisor, PwC

REVISIONSBERÄTTELSE
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GUNNAR HALLSTRÖMS FOND

Gunnar Hallströms 
fond

Gunnar Hallström var förbundsordförande i Kommunal 
åren 1948 – 1973. När han gick i pension instiftades stipen-
diefonden som en minnesgåva. 

Gunnar Hallström hade själv stort engagemang för internationella frågor och ville 
möjliggöra för medlemmar att upptäcka andra delar av världen och se hur andra 
har det på arbetsplatser och i det fackliga arbetet. Att få ett stipendium och kunna 
resa ut i världen ger både stipendiaten och de som får ta del av dennes berättelse 
en bild av andra människors villkor i andra länder. Syftet med fonden är att främja 
studier av internationella fackliga frågor. Villkoret för att få stipendiet är att man är 
medlem i Kommunal.

BOKSLUT 2014 

RESULTATRÄKNING  tkr 2014 2013 

Intäkter        
Räntor  293   236 
Återbetalt ej utnyttjat stipendium 29  0 
Avsättningar  0   0 
Summa Intäkter 322 236 
      
Kostnader      
Stipendier 303 174 
Övriga kostnader 0 0 
Summa Kostnader 303 174     

Redovisat resultat 19 62 

      
BALANSRÄKNING  tkr 2014-12-31 2013-12-31  

Tillgångar      
Bank 3 079 3 104 
Fordran Kommunal 270 226 
Summa Tillgångar 3 349 3 329 
      
Eget kapital och skulder    
Eget kapital  3 329 3 267 
Årets resultat 19 62 
Övriga skulder 0 0 

Summa eget kapital och skulder 3 349 3 329 

Stockholm 2015-03-03

Per Holmström
Ordförande

Barbro Moberg         Lotta Olesen-Rosén         Kristina Olsson         Maj Karlsson

Under året har det beslutats  
om 7 stipendier:

• Italien med syfte att inspirera  
och sprida kunskaper från förskolan  
i Reggio Emilia till övriga barnskötare 
i Kommunal och att inspirera per-
sonalen mot en vidareutveckling av 
förskoleverksamheten.

• Polen med syfte att tänja på Alla 
kan göra något idén – för att på ett 
mer pedagogiskt och realistiskt sätt 
sprida budskapet till våra medlem-
mar och förtroendevalda om att –  
Alla kan göra något för att stoppa 
odemokratiska krafter att vinna mer 
mark på bekostnad av demokratin.

• Palestina/Västbanken med syfte 
att etablera nya kontakter i det 
gemensanna samarbetet att på sikt 
etablera Arbetarrörelsens Centrum 
för lärdstyrd utveckling i Palestina, 
fördjupa läranderelationer mellan 
svenska unga vuxna och palestinska 
unga vuxna. Skapa medvetenhet hos 
svenska aktiva i arbetarrörelseorga-
nisationer om dilemman i Palestina/
Israelfrågan, bygg relationer mellan 
fackligt/politiska aktiva i Sverige och 
motsvarande personer i Palestina i 
syfte att skapa hållfasta lärandesitua-
tioner, skapa erfarenhetsbaserade 
insikter om situationen i Palestina 
så att resande aktörer kan sprida 
kunskap i sina organisationer och 
utveckla det pågående arbetet med 
unga vuxna för fred i Palestina.

• Rumänien med syfte att med 
syfte att titta på hur de arbetar med 
jämställdhet och lika bedömning på 
arbetsplatserna, traffickingproble-
men och med anställningsvillkor.

• USA med syfte att få fördjupade 
kunskaper kring eldhantering och att 
arbeta förebyggande med att sprida 
kunskap om detta på förskolor.

• Ungern med syfte att få erfaren-
hetsutbyte från vård/omsorg och 
skola, politisk historia och fackligt 
arbete.

• Ungern syfte med resan är att ta 
del av historien på plats och delge 
deras egen historia i form av work-
shops, där de beskriver Kommunals 
arbete utifrån deras yrkeskategorier.
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Foto: Mikael Dubois, intervju-, reportage- och porträttbilder.  

Bilder i marginalen: Andreas Andersson, Fredrik Sandin Carlson, Simon Karlsson, Patrick Lager,  

Johan Laurén, Ida Ali Lindqvist, Ulf Palm m fl.

Grafisk form: Dubois Design AB. Text: Eva Gärdsmo Pettersson.
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Foto: Mikael Dubois, intervju-, reportage- och porträttbilder.  

Bilder i marginalen: Andreas Andersson, Fredrik Sandin Carlson, Simon Karlsson, Patrick Lager,  

Johan Laurén, Ida Ali Lindqvist, Ulf Palm m fl.

Grafisk form: Dubois Design AB. Text: Eva Gärdsmo Pettersson.
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