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Proposition 4: Sacos ekonomi 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att 

att 

att 

att 

för åren 2022–2025 fastställa medlemsavgiften till 119 kronor per yrkesverksam 

förbundsmedlem och år  

som grund för fördelningen av medlemsavgiften ska ligga medlemsstatistik över 

yrkesverksamma förbundsmedlemmar (dvs. medlemmar som har anställning 

eller eget företag, exklusive studerande och pensionärer), minskat med hälften 
av de dubbelanslutna per förbund, per den 30 juni året före avgiftsåret 

notera till protokollet att medlemsavgiften för Reservofficerarna följer den  

sedvanliga fördelningsnyckeln (1/20-del av ordinarie medlemsavgift) 

uppdra åt styrelsen att genom strategisk planering och löpande taktiska beslut 

säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för Saco. 
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1. Ett starkare Saco för framtiden – bakgrund till propositionen

Under kongressperioden har ett omfattande arbete bedrivits med anledning av propositionen 

”Saco i framtiden” som antogs av kongressen 2017. Under detta framtidsarbete har samtliga 

Sacoförbund tillsammans med övriga delar av federationen involverats i processerna, och 

med engagemang påverkat såväl målet för arbetet som den förnyelse och framtidsbild som 

federationen gemensamt formulerat. 

I framtidsarbetet har särskilt fyra teman stått i fokus: värderingar, intern demokrati, Sacos 

uppdrag och påverkansarbete. Arbetet har bland annat utmynnat i styrelsebeslut och förslag 

till kongressen som tydliggör federationens gemensamma värderingar, vidareutvecklar 

former för dialog och samverkan inom federationen, prioriterar inom vilka områden Saco ska 

bedriva politisk påverkan och opinionsbildning samt vilken övrig verksamhet som förbunden 

vill utföra gemensamt genom Saco.  

Genom beslut om påverkansplan (december 2020) och inriktningsproposition (oktober 2021) 

har styrelsen identifierat att Sacos arbete med politisk påverkan och opinionsbildning ska 

inriktas på tre områden. Inom dessa ska Saco intensifierat bedriva ett trovärdigt, innovativt 

och effektivt påverkansarbete. Detta arbete syftar till att påverka för 

• ett tryggt, hållbart och innovativt arbetsliv

• att utbildning ska löna sig

• högre kvalitet på utbildning.

Med rollen som facklig centralorganisation och samlande företrädare för Sveriges 

akademiker följer stort inflytande och stor möjlighet att påverka, men också åtaganden och 

förväntningar. Som tung aktör på arbetsmarknaden ska Saco stärka sina förutsättningar att 

motsvara höjda förväntningar från intressenter inom och utanför federationen.  

Under de senaste åren har behovet av engagemang från Sacos sida vuxit även på det 

internationella området. Detta beror både på att förhållanden i omvärlden förändrats och på 

att bedömningar och beslut i Sacofederationen lett till att den internationella verksamheten 

ökat i betydelse. Detta är därmed ett område där ytterligare kraft kommer att behöva läggas 

de närmaste åren. 

Sammantaget kan styrelsen konstatera att framtidsarbetet har lagt grunden för Saco som en 

ännu starkare aktör på svensk arbetsmarknad. Det blir nu den tillträdande styrelsens uppgift 

att genom strategiska och taktiska beslut i både verksamhetsmässiga och ekonomiska frågor 

bygga vidare på och nyttja denna grund för att dels förverkliga Sacos höga ambitioner på det 

samhällspolitiska området, såväl nationellt som internationellt, dels tillvarata och fortsatt 

utveckla den ökade samverkan och innovationskraft som nu finns inom federationen.  

2. Propositionens syfte

Med denna proposition vill styrelsen lägga förslag om medlemsavgift för perioden 2022–2025 

samt föreslå kongressen att uppdra åt den tillträdande styrelsen att ta fram och fastställa en 

långsiktig ekonomisk målsättning för Saco, med hörande av ordföranderådet som en del i 

beslutsprocessen. 
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Som bakgrund till förslagen sammanfattar styrelsen i propositionen resultatet av 2017 års 

kongressbeslut om ekonomi och medlemsavgifter. Resonemang förs även om möjlig 

kostnads- och medlemsutveckling under perioden 2022–2025. 

 

 

3. Långsiktig ekonomisk plan  

Styrelsen konstaterar att en långsiktigt hållbar ekonomi behöver säkerställas och eget kapital 

samt kapitalplaceringar öka, så att ekonomin står på en solid grund med en buffert. Om 

basen för kapitalplaceringen ökar, ger den i sig över tid även välbehövlig avkastning.  

 

Bufferten behövs för att parera enstaka år med underskott (år med kostnader för kongress, 

investeringar i system, reparationer i fastigheten, tillfälliga hyresintäktsbortfall med mera), så 

att Saco kan börja amortera på lånet och för att värdepappren ska återfå en nivå där de kan 

ge avkastning.  

 

Styrelsens bedömning är att Saco bör ha värdepapper och bankmedel som överstiger lånet 

med cirka 80–100 miljoner kronor. Det skulle med nuvarande nivå på banklån, 85 miljoner, 

innebära en målbild för värdepapper och bankmedel på cirka 165–185 miljoner kronor. 

Fördelningen mellan värdepapper/bankmedel och amorteringar är ett taktiskt beslut som 

löpande bör avgöras av den tillträdande styrelsen utifrån ränteläge och andra ekonomiska 

omvärldsfaktorer. 

 

I nedanstående graf visas en möjlig ekonomisk utveckling efter beslut om medlemsavgiften 

enligt styrelsens förslag. Utifrån prognosen i grafen skulle värdepapper och bankmedel 

uppgå till cirka 140 miljoner kronor år 2030, om ingen amortering görs innan dess. Om 

hänsyn tas till att Saco börjar amortera och vad som kvarstår av banklånet så är 

motsvarande prognos för värdepapper och bankmedel cirka 60 miljoner, allt annat lika.  
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4. Föregående kongressbeslut

Vid kongressen 2017 beslutades 

att bemyndiga styrelsen att under åren 2018–2021 fastställa medlemsavgiften i 

intervallet 116–129 kronor per yrkesverksam 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, exklusive studerande och pensionärer) per den 30 juni året innan 

avgiftsåret.  

Medlemsavgiften till Saco fastställdes av styrelsen till 120 kronor per yrkesverksam medlem 

och år för perioden januari–april 2018. I samband med att funktionen dataskyddsombud 

tillkom i maj 2018 höjdes avgiften från 120 till 122 kronor och en avgift per förbund på 

50 000 kronor infördes. Från och med den 1 juli 2021 reducerades dataskyddsverksamheten 

och medlemsavgiften ändrades till 121 kronor per yrkesverksam medlem och 25 000 kronor 

per förbund. 

5. Medlemsutveckling

Antalet yrkesverksamma medlemmar i Sacoförbunden har under perioden 2017–2020 ökat 

med 36 540 personer (föregående fyraårsperiod 31 883).  

Utvecklingen av antalet yrkesverksamma medlemmar, minus hälften av de dubbelanslutna 
per förbund, respektive det totala antalet medlemmar i Sacoförbunden framgår av 

nedanstående tabell.  

*) Prognos år 2022 inklusive Lärarförbundet 
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6. Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Saco har varit i stort sett oförändrad de senaste 15 åren. Sacos 

medlemsintäkter har dock ökat något, eftersom medlemsantalet har ökat över tid. De ökade 

intäkterna motsvarar emellertid inte löneökningar eller annan allmän kostnadsökning. 

År 

Avgift per yrkesverksam 

förbundsmedlem Avgift per förbund 

2002–2005 135 kr 

2006–2010 121 kr 

2011–2012 122 kr 

2012–2017 120 kr 

Januari–april 2018 120 kr 

Maj 2018–juni 2021 122 kr 50 000 kr 

Juli–december 2021 121 kr 25 000 kr 

7. Ekonomiskt resultat 2017–2021

Saco har under perioden 2017–2020 gått med förlust samtliga år. Det totala underskottet för 

dessa år uppgår till -10,3 miljoner kronor. Prognosen för 2021 visar på ett underskott på 

ytterligare cirka -1,6 miljoner kronor.  

Med anledning av renoveringen av fastigheten Midas 6 (se vidare under punkt 8 nedan) har 

banklån om 85 miljoner kronor tagits upp, med den dessförinnan obelånade fastigheten som 

säkerhet.  

Belopp nedan i tusen kronor 2017 2018 2019 2020 

Prognos 

2021 

Ur resultaträkningen: 

Verksamhetsresultat -6 057 -10 115 -3 530 -2 387 -300

Årets resultat -1 411 -3 938 -2 418 -2 496 -1 600

Ur balansräkningen: 

Eget kapital 38 113 34 175 31 757 29 261 27 700 

Värdepapper och bankmedel 46 605 44 068 *105 557 *51 914 30 000 

Lån avseende Midas 6 0 0 75 000 85 000 85 000 

*) I siffrorna ovan från årsredovisningarna ingår hela eller delar av det banklån som har upptagits för renoveringen 

av fastigheten, vilket gör att bankmedlen är onormalt höga åren 2019–2020.  

Även tidigare år har underskotten dominerat; under perioden 2006–2016 har endast två av 

tio år varit positiva vad gäller verksamhetsresultatet, och underskottet för verksamheten 

uppgick sammanlagt till -41 miljoner för dessa tio år. Genom intäkter från fastighets- och 

kapitalförvaltningen reducerades det slutliga underskottet under perioden 2006–2016 till  

-11,7 miljoner.

Styrelsens bedömning är att den långvariga trenden med negativa resultat måste brytas. 

Under de senaste åren har ett medvetet arbete bedrivits för att reducera kostnader. En 

översyn har gjorts av personalkostnaderna, varvid uppsägningar på grund av arbetsbrist har 
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skett. Leverantörsavtal och andra former av köpta tjänster har omprövats eller  

omförhandlats. Åtgärder för ekonomisk riskminimering har vidtagits i arbetet med Saco 

studentmässor genom samarbete med en extern partner. Fastighetsförvaltningen har 

professionaliserats och kommersialiserats. 

Även under föregående ekonomiska period skedde anpassningar i verksamheten, bland  

annat genom att vakanser inte återbesattes. Saco hade 44 anställda 2015. Två år senare 

hade antalet minskat till 38. Idag är motsvarande antal 33. Av dessa är tre personer 

förtroendevalda: Sacos ordförande samt Saco studentråds ordförande och vice ordförande. 

Det är styrelsens intention att genom resonemangen och förslagen i denna proposition 

säkerställa att framtidsarbetets ambitioner kan genomföras och att en långsiktigt stabil 

ekonomisk grund kan läggas.  

8. Fastigheten Midas 6

Saco äger fastigheten Midas 6 på Lilla Nygatan 14 i Gamla Stan, Stockholm. Fastigheten är 

byggd på 1970-talet och består av sju våningar samt källare. Sacos styrelse tog beslut 2018 

om att låta genomföra nödvändiga renoveringar, säkerställa verksamhetsmässigt 

ändamålsenliga lokaler och genom en omdisponering öka intäkterna från fastigheten genom 

uthyrning av ytterligare ett våningsplan. 

Renoveringen inleddes i slutet av 2019. Inför detta sades de tidigare hyresgästernas avtal 

upp, Sacokansliet evakuerades till andra lokaler och fastigheten tomställdes. I februari 2021 

togs lokalerna åter i bruk, och kansliet flyttade tillbaka till Lilla Nygatan.  

Trots att stora delar av det dryga år som renoveringen pågick präglades av de särskilda 

omständigheter som coronapandemin innebar, löpte arbetet utmärkt. Budgeten har hållits, 

och kansliets återflytt kunde ske tidigare än vad den ursprungliga tidplanen angav. Ett 

våningsplan är uthyrt sedan återflytten i februari i år, ett våningsplan från och med december 

2021, och ett är vakant men med intressenter.  

Fastigheten Midas 6 värderades före renoveringen (oktober 2019) till 185 miljoner kronor, 

och taxeringsvärdet var då 82 miljoner. Per 31 augusti 2021 är bokfört värde 72 miljoner för 

byggnad, mark och byggnadsinventarier, vilket framöver kommer att belasta resultatet med 

årliga avskrivningar.  

För att finansiera renoveringen har banklån tagits upp om sammanlagt 85 miljoner för vilka 

Saco årligen betalar ränta om cirka 700 000 kronor. Amortering har ännu inte påbörjats. 

Åren före renoveringen genererade fastighetsverksamheten överskott. Under 

renoveringstiden och även 2021, efter återflytt till Lilla Nygatan, har fastigheten gått med 

underskott. När samtliga tre våningsplan som byggts för externa kontorshyresgäster är 

uthyrda kommer fastigheten åter att generera överskott.  

Efter renoveringen är kostnaderna för fastigheten högre än tidigare, till exempel på grund av 

avskrivningar, räntor och förvaltningskostnader, vilket gör att överskottet inte blir lika högt 

som vissa år före renoveringen. Att inte renovera var dock inte ett alternativ utifrån behovet 

att vårda och utveckla det kapital som fastigheten utgör, så kostnaderna var enligt styrelsens 
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bedömning nödvändiga att ta. Noteras bör också att eftersom Sacokansliet nu har mindre yta 

för sin verksamhet än tidigare har fördelningen mellan intern- och externhyra, det vill säga 

verkliga intäkter in i verksamheten, förändrats till det bättre.        

 

 
 

 

9. Utveckling av eget kapital samt värdepapper och bankmedel 

Det ekonomiska resultatet har under många år visat på förlust, vilket har urholkat det egna 

kapitalet och de finansiella medlen. Saco har sedan 2019 banklån som idag uppgår till 

85 miljoner kronor.  

 

 
I grafen för bankmedel ovan har nettoeffekten av utbetalat banklån tagits bort 

 

 

10. Slutsats 

Mot bakgrund av resonemangen i denna proposition lägger styrelsen till kongressen dels 

förslag om medlemsavgift för perioden 2022–2025, dels förslag om att uppdra åt den 

tillträdande styrelsen att ta fram och fastställa en långsiktig ekonomisk plan för Saco, där 

hörande av ordföranderådet ingår som en del i beslutsprocessen. 
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Bilaga: 
Sammanställning nyckeltal 2005–2021 

Definitioner 

Medlemsavgift: Medlemsavgift per yrkesverksam förbundsmedlem i kronor, samt för vissa år även 

avgift per förbund i tkr. 

Yrkesverksamma medlemmar: Yrkesverksamma medlemmar minus hälften av de dubbelanslutna 
medlemmarna per förbund är beräkningsgrund för medlemsavgiften.

Antal anställda: Antal anställda inklusive arvoderade på Sacokansliet. 

Resultat verksamheten: Resultat för verksamheten inklusive avskrivningar för verksamheten och 

kostnad för internhyra. Internhyran beräknas i nivå med vad externa hyresgäster betalar.  

Resultat fastigheten: Resultat för fastigheten efter skatt, inklusive avskrivningar relaterade till  

fastigheten samt intäkter avseende internhyra.  

Resultat kapitalplacering: Nettot av årets realiserade transaktioner inklusive skatt.  

Årets resultat: Avser redovisat resultat enligt årsredovisning.  

Eget kapital: Tillgångar minus skulder, det vill säga samlade vinstmedel, per 31 december.  

Finansiella tillgångar: Bokfört värde enligt redovisning respektive marknadsvärde enligt förvaltare 

per 31 december.  

Banklån: Upptaget banklån per 31 december, med fastigheten Midas 6 som säkerhet.   
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