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Proposition 4: Ekonomi och avgifter 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att bemyndiga styrelsen att under åren 2018–2021 fastställa 
medlemsavgiften i intervallet 116‒129 kronor per yrkesverk-
sam medlem och år 

att som grund för fördelningen av medlemsavgiften ska ligga 
medlemsstatistik över yrkesverksamma medlemmar (dvs. 
medlemmar som har en anställning eller ett eget företag, ex-
klusive studerande och pensionärer) den 30 juni året innan 
avgiftsåret. 
 

Inledning 
I denna proposition sammanfattar styrelsen resultatet av 2013 års kon-
gressbeslut om verksamhet, ekonomi och medlemsavgifter. Vidare förs re-
sonemang om satsningar som föreslås påverka kostnads- och medlemsut-
vecklingen för perioden 2018–2021. Utifrån detta lägger styrelsen ovanstå-
ende förslag om medlemsavgiften för kongressperioden 2018‒2021. 
 

Föregående kongressbeslut 
Vid kongressen 2013 beslutades 

att fastställa att Sacos rörelsekapital vid utgången av kongresspe-
rioden ska vara minst 25 000 000 kronor 

att bemyndiga styrelsen att under åren 2014–2017 fastställa med-
lemsavgiften i intervallet 116–129 kronor per yrkesverksam 
medlem och år 

att som grund för fördelningen av medlemsavgiften ska ligga 
medlemsstatistik över yrkesverksamma medlemmar från den 
30 juni året innan avgiftsåret.  
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Verksamhet under kongressperioden 
Under 2013‒2017 har styrelsen verkat för att säkerställa en verksamhet där 
Sacos ståndpunkter får genomslag och påverkar beslutsfattare och politiker. 
Det samhällspolitiska påverkansarbetet har baserats på inriktningen i Aka-
demikernas ansvar – utmaningar och möjligheter som kongressen beslu-
tade om 2013. Arbetet har på många sätt varit framgångsrikt och Saco ran-
kas högt i medie- och anseendemätningar. 
 
Styrelsen har under perioden även låtit utreda Sacos varumärke och de 
ännu inte utnyttjade möjligheter som kan ligga i detta. Att förbundens med-
lemstal ska öka ytterligare har bedömts angeläget, både av ekonomiska skäl 
och för att federationen trovärdigt ska kunna föra akademikernas talan. 
Efter att synpunkter inhämtats från förbunden, bland annat genom remiss-
förfarande och diskussion på ordföranderåd, fattade styrelsen i februari 
2017 ett inriktningsbeslut om att arbeta enligt en strategi som innebär ökad 
samverkan inom federationen. Utöver att vara en plattform för opinions-
bildning ska Sacovarumärket användas för att skapa kännedom om och 
positiva attityder till medlemskap för akademiker i ett Sacoförbund, och 
därmed utnyttjas för att stärka förbundens rekrytering.  
 
Utöver detta har styrelsen under kongressperioden lagt vikt vid att öka den 
konkreta nyttan för förbunden att vara medlemmar i federationen, bland 
annat genom upphandling av banktjänster och vidareutveckling av Saco 
lönesök. Samt utvecklat den federationsinterna dialogen genom bland an-
nat nya arbetsformer inför och under den kommande kongressen. Enligt 
styrelsens bedömning bidrar det förändringsarbete som inleddes vid Sacos 
kansli under 2016 aktivt till att stärka federationen ‒ ett arbete som fortsät-
ter framgent.   
 

Ekonomiskt resultat under kongressperioden  
Under perioden 2013‒2016 visar det ekonomiska resultatet ett underskott 
på totalt -8,8 miljoner kronor. Prognosen för 2017 visar på ett underskott 
på cirka -2,4 miljoner kronor. Sammantaget ger det ett underskott på om-
kring -11,2 miljoner kronor för hela kongressperioden. Se vidare bilaga 1. 
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Medlemsutvecklingen under kongressperioden 
Antalet medlemmar i Sacoförbunden har under perioden 2013‒2016 ökat 
med totalt 31 443. Ökningen räknad på antalet yrkesverksamma medlem-
mar har varit 31 064.  
 
Idag är ungefär hälften av alla med akademisk utbildning medlemmar i 
något Sacoförbund. Rekryteringspotentialen för Sacofederationen är stor. 
Den önskan om radikalt starkare tillväxt som finns inom federationen för-
utsätter förändringar. Det finns en tydlig koppling mellan ambitionsnivån 
för hur många fler medlemmar förbunden kan rekrytera och de resurser 
som avsätts.  
 
För att kraftigt öka antalet medlemmar krävs både ökad exponering genom 
exempelvis kampanjer i köpta och andra medier, samt utveckling av själva 
medlemserbjudandet. Utfallet av rekryteringssatsningar är även beroende 
av väl fungerande samverkan inom federationen. Insatserna ska bidra till 
förbundens tillväxt, men ersätter inte förbundens eget rekryteringsarbete. 
  
De lokalt förtroendevalda har potential att spela en nyckelroll i rekrytering-
en av medlemmar. Stödet till dem behöver prioriteras och samordnas, 
bland annat i form av federationsgemensamt material.  
 
Se vidare bilaga 2. 
 

Slopad gräns för rörelsekapital 
Styrelsens bedömning är att innehavet av den för närvarande obelånade 
fastigheten Midas 6, samt det förvaltade kapitalet, fullt ut ger den grund-
trygghet som krävs i den händelse omstrukturering eller nedläggning av 
verksamheten skulle bli aktuell. Det betyder att styrelsen inte avser föreslå 
att det sätts en särskild gräns för lägsta rörelsekapital vid utgången av den 
kommande kongressperioden. 
 
Se vidare bilaga 3. 
 

Kostnadsutveckling och medlemsavgifter  
Enligt styrelsens bedömning, kommer insatserna till stöd för förbundens 
rekrytering av nya medlemmar att belasta Saco ekonomi under de kom-
mande åren med ungefär 10 miljoner kronor per år. Detta är tillkommande 
kostnader som under de två kommande åren bör kunna täckas av det egna 
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kapitalet. Även om rekrytering är ett långsiktigt arbete som inte kan väntas 
ge fullständig effekt på kort tid, bör satsningarna utvärderas efter två år och 
nödvändiga beslut fattas utifrån lärdomar och resultat.  
 
Under innevarande kongressperiod, 2014‒2017, har styrelsen haft mandat 
att årligen besluta om medlemsavgifter i intervallet 116–129 kronor. Med-
lemsavgiften har av styrelsen fastställts till 120 kronor under hela perioden.  
 
Konstruktionen har fungerat väl och har gett styrelsen möjlighet att på ett 
klokt sätt löpande bedöma och hantera medlemsavgiften. Mot bakgrund av 
de senaste årens negativa resultat, det rekryteringsstöd som styrelsen fattat 
ett inriktningsbeslut om, samt den slopade nedre gränsen för rörelsekapi-
talet bör den tillträdande styrelsen ges motsvarande mandat för kongress-
perioden 2018‒2021.
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Nyckeltal (bilaga 1) 
 
Tabell 1. Nyckeltal för perioden 2013‒2017 
År 2013 2014 2015 2016 2017 
Medlemsavgift per 
yrkesverksam för-
bundsmedlem 

120 120  120  120  120  

Antal anställda på 
Sacokansliet 

39 40   44  40  38**  

Medlemsintäkter* 
 

56,2 57  58,1  59,6  60,4**  

Resultat* 
 

-6,5 0,3  -0,7 
  

-1,9 
  

-2,4**  

Verksamhetsresultat* 
 

-10,2  -5,1   -6,4 
  

-7,3 
  

-6,1**   

Fastighetsresultat* 
 

4,5 4,3  4,7 5,0 2,7**   

Eget kapital* 
 

43,2 42,1 41,4  39,5  37,1**  

Rörelsekapital* 
 

29,4 30,4  30,1  29  29**  

Rörelsekapital, 
marknadsvärde* 

32,7 
 

35,2 34,6       35,7 36,5** 

*   belopp anges i miljoner kronor 
** enligt prognos för 2017  
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Definitioner  
Resultat: Avser det redovisade resultatet enligt årsredovisningen.  
 
Verksamhetsresultat: Avser verksamhetsresultat inklusive avskrivning-
ar och kostnad för internhyra. Internhyran räknas fram i paritet med vad 
externa hyresgäster betalar. 
 
Fastighetsresultat: Avser resultat för fastigheten efter skatt, inklusive 
avskrivningar samt intäkter för internhyra.  
 
Eget kapital: Består av tillgångar minus skulder, det vill säga samlade 
vinstmedel. I Sacos eget kapital ingår ändamålsbestämda medel i form av 
kongressfond och reparationsfond för fastigheten. 
 
Rörelsekapital: Definieras som de tillgångar som snabbt och enkelt och 
utan att påverka förutsättningar för verksamheten kan omvandlas till lik-
vida medel att användas för att finansiera den löpande verksamheten. Rö-
relsekapital beräknas som omsättningstillgångar plus kapital placerat i vär-
depapper (exklusive andelar i dotterbolag) minus kortfristiga skulder. Fas-
tighetens värde räknas därmed inte in i rörelsekapitalet. 
 
Rörelsekapital, marknadsvärde: Som rörelsekapital samt inkluderat 
marknadsvärdet av kapital placerat i värdepapper per den 31 december 
varje år. 
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Medlemsutveckling (bilaga 2) 

 
Under de senaste 10,5 åren är medlemsutvecklingen för Sacoförbunden 
följande: 
Tabell 4. Medlemsutveckling antal medlemmar 2007‒2017-06-30 
 
År 

 
Antal med-
lemmar 

 
Förändring 

Procentuell  
förändring 

2007-12-31 579 874 -5 902 -1,0 
2008-12-31 588 117 8 243 1,4 
2009-12-31 604 909 16 792 2,9 
2010-12-31 617 706 12 797 2,1 
2011-12-31 633 975 16 269 2,6 
2012-12-31 636 301 2 326 0,4 
2013-06-30 636 027 274 0 
2014-06-30 644 664 8 637 1,3 
2015-06-30 658 844 14 180 2,1 
2016-06-30 667 744 8 900 1,3 
2017-06-30 680 209 12 465 1,9 
 
Utvecklingen för de yrkesverksamma medlemmarna, som är beräknings-
grunden för förbundens avgift till Saco, är under de senaste 10,5 åren: 
Tabell 5. Medlemsutveckling antal yrkesverksamma medlemmar  
2007‒2017-06-30 
År  

Antal med-
lemmar 

 
Förändring 

Procentuell  
förändring 

2007-12-31 427 930 -1 514 -0,4 
2008-12-31 436 287 8 357 2,0 
2009-12-31 452 251 15 964 3,7 
2010-12-31 462 648 10 397 2,3 
2011-12-31 475 274 12 626 2,7 
2012-12-31 479 417 4 143 0,9 
2013-06-30 483 494 4 077 0,9 
2014-06-30 492 069 8 575 1,8 
2015-06-30 503 247 11 178 2,2 
2016-06-30 510 481 7 234 1,4 
2017-06-30            514 982     4 501 0,9 
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Fastigheten Midas 6 (bilaga 3) 
 
Fastigheten Midas 6, Lilla Nygatan 14 i Stockholm, har marknadsvärderats 
2009, 2011, 2014 och 2017.  
 

Tabell 2. Fastighetens värde  
 2009 2011 2014 2017 

Uppskattad 
vinst vid för-
säljning efter 
skatt 

Cirka 45 
mkr 

Cirka 54 
mkr 

Cirka 62 
mkr 

Cirka 93 
mkr 

Uppskattat 
marknadsvärde 

Cirka 76 
mkr 

Cirka 90 
mkr 

Cirka 104 
mkr 

Cirka 155 
mkr 
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