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År 2021 har varit ytterligare ett år då PTK skrivs 
in i historieboken. PTK:s förhandlingsförmåga och 
ansvarstagande har även i år gjort det tydligt att 
både ITP-avtalet och våra omställningsavtal är riktiga 
kronjuveler, inte bara bland PTK:s avtal utan som 
hörnstenar i den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

PTK:s avtal är högaktuella utifrån hur arbetsmarknaden, 
samhällsdebatten och politiken utvecklas. Året 
har präglats av Trygghetsöverenskommelsen, 
som inte hade blivit verklighet om det inte varit 
för PTK och medlemsförbundens insatser. PTK 
och medlemsförbunden har visat uthållighet, mod, 
beslutsförmåga och självständighet. 

Även pensionsfrågan är fortsatt högaktuell. PTK har 
under året inlett förhandlingar med Svenskt Näringsliv 
för att höja åldersgränserna för intjänande av pension i 
tjänstepensionen ITP. 

Försäkringsinformationen som tidigare skötts av PTK 
har under 2021 till stor del flyttat över till Avtalat. 
Det blir allt tydligare att Avtalat har en tydlig roll och 
uppdrag som partsgemensam aktör för information om 
kollektivavtalad pension och försäkring. Genom Avtalat 
arbetar PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv och 
LO med att utveckla och vårda partsmodellen och 
partssystemet. 

PTK:s uppdrag är stort och viktigt, samtidigt som det är 
tydligt och avgränsat. Det är viktiga framgångsfaktorer. 
Inom PTK hanterar vi konkreta förhandlingar i de 
övergripande frågorna på arbetsmarknaden, och vi får 
saker gjorda. Utifrån de resultat vi har lyckats uppnå 
kan vi konstatera att vi har hittat en välfungerande 
balans mellan PTK:s medlemsförbund. 

Det här gör vi klokt i att både värna och utveckla. När 
EU-frågorna påverkar svensk arbetsmarknad på ett 
allt tydligare sätt är det därför naturligt att det tillfälliga 
uppdraget ingå i Arbetsmarknadens EU-råd tillsammans 
med LO och Svenskt Näringsliv nu permanentas som 
ett av PTK:s långsiktiga uppdrag. 

PTK närmar sig de 50, och vi står starkare och är mer 
relevanta än på länge. Det ska vi vara stolta över och 
bära med oss i vårt fortsatta arbete, samtidigt som vi 
fortsätter att utvecklas och ta oss an de nya utmaningar 
som står framför oss.

Martin Linder

PTK:s ordförande

PTK står starkt 
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PTK:s medlemsförbund
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25 förbund var med i PTK under 2021. Vid årsskiftet hade medlemsförbunden 
sammanlagt 944 330 medlemmar, att jämföra med 946 807 medlemmar den 31 
december 2020.

Antal medlemmar i privat tjänst 2021-12-31

Unionen 581 624

Sveriges Ingenjörer 109 322

Ledarna 72 321

Akavia 61 153

Lärarförbundet 23 893

Akademikerförbundet SSR 13 129

Naturvetarna 11 971

Journalistförbundet 10 336

Vårdförbundet 10 000

Lärarnas Riksförbund 9 672

SRAT 6 223

Fackförbundet Scen & Film 6 485

Sveriges Arkitekter 6 155

DIK 5 101

Sveriges Farmaceuter 4 578

Sveriges läkarförbund 2 579

Sjöbefälsföreningen 2 028

Fysioterapeuterna 1 727

Sveriges Yrkesmusikerförbund 1 421

Sveriges Veterinärförbund 1 273

Sveriges Arbetsterapeuter 1 081

Sveriges Psykologförbund 1 050

Sveriges Skolledarförbund 650

Sveriges universitetslärare och forskare 524

Kyrkans Akademikerförbund 34

Summa 944 330

PTK:s medlemsförbund
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Nytta för tjänstemännen  
genom partsbolagen*
Arbetet med att anpassa partsbolagen för 
tjänstemännens bästa när kollektivavtalen 
utvecklas har fortsatt under året. Med det nya 
bolaget Avtalat krävs också nya former av 
samverkan.
 
För att kollektivavtal och partsöverenskommelser ska 
skapa bästa nytta för tjänstemän i privat sektor finns 
ett antal bolag och stiftelser. De flesta bolag ägs av 
PTK tillsammans med Svenskt Näringsliv, vissa även 
med LO. På andra avtalsområden finns motsvarande 
organisationer.

Under 2021 har ett nytt ägarforum tagit form med syfte 
att stärka och effektivisera det gemensamma pensions- 
och försäkringssystemet. PTK, LO och Svenskt 
Näringsliv ska tillsammans diskutera ägarfrågor i de 
gemensamt ägda bolagen och stiftelserna. 

PTK:s ägarpolicy
PTK:s ägarpolicy beskriver förväntningar på styrning, 
kompetens och aktivt styrelsearbete. PTK:s styrelse 
uppdaterar policyn årligen och den berör områden som 
effektivitet, hållbarhet och mångfald. Policyn riktar sig till 
utsedda styrelserepresentanter i partsbolagen och för 
bättre erfarenhetsutbyte har PTK:s kansli börjat bjuda in 
till gemensamma möten för representanterna i de olika 
bolagen.

Pension och försäkring
Det senaste tillskottet är bolaget Kollektivavtals-
information AB med varumärket Avtalat. I takt med att 
Avtalat blir den tydliga ingången för information om 
pension och försäkring behöver övriga organisationers 
verksamhet anpassas. Collectum ska till exempel 
fortsätta vara det effektiva maskineriet för korrekt 
administration av ITP-avtalet och ITP-upphandlingar, 
men synas mindre för den enskilda försäkrade och 
arbetsgivaren i framtiden. 

Trygghetsråden i förändring
Trygghetsråden TRR och TRS har haft ett hårt tryck 
under pandemin. Med snabb digitalisering och arbete 
på distans kunde verksamheten möta behoven hos 
de tjänstemän som blev uppsagda. I och med den nya 
Trygghetsöverenskommelsen är TRR också i full färd 
med att utveckla organisationen för att erbjuda nya 
förmåner. 

Prevent underlättar  
god arbetsmiljö 
Det stora intresset för arbetsmiljöfrågor märks även hos 
Prevent med rekordhögt deltagarantal. Tillsammans 
med medlemsförbunden och i samverkan inom PTK:s 
arbetsmiljögrupp medverkar PTK alltid i de projekt och 
satsningar som vänder sig till privatanställda tjänstemän.

Prevent har snabbt kunnat ställa om informations- 
och utbildningsutbudet för att möta frågor och nya 
förutsättningar utifrån pandemin. Förutom e-BAM 
har digitaliseringar skett av “SAM i praktiken”, “Jobba 
praktiskt med OSA” och “Arbetsmiljö för chefer”. 
Prevent har under året även utvecklat konceptet med 
kostnadsfria webbinarier som når runt 1 000 personer 
per tillfälle.

Inom Prevent pågår ett 30-tal utvecklingsprojekt. 
Särskilt intressanta projekt ur PTK-synpunkt är 
“Framtidens arbetsplats”, “Distansarbete” och 
”Arbetsplatsdialogen” (ADA-metodstöd). Den kognitiva 
arbetsbelastningen har lyfts fram i Prevents ämnessida 
”Hjärnvänlig arbetsmiljö” och är en del av det pågående 
EU-Oshas kampanj 2020–2022 “Hållbar belastning”.

* För samtliga partsbolag och representation 
med anledning av avtal se sid 27–31.
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Arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv
År från år syns ett ökat intresse för 
arbetsmiljöfrågorna och det präglar det 
arbete som görs både inom PTK, tillsammans 
med medlemsförbunden, och tillsammans 
med främst LO och Svenskt Näringsliv. Stöd 
till arbetsmiljöutbildning för skyddsombud 
och chefer, arbetsplatsnära vaccination och 
PTK:s rekommendationer om distansarbete är 
exempel på vad som gjorts under 2021.

PTK arbetar för att arbetsplatserna ska ha de bästa 
förutsättningarna för en bra arbetsmiljö genom Afa 
Försäkring och Prevent, som vi samäger med LO och 
Svenskt Näringsliv. Varje år satsar parterna tillsammans 
350 miljoner kronor på arbetsmiljöforskning och på att 
föra ut arbetsmiljökunskap.

Pandemin och covid-19
För att underlätta för arbetsplatsnära vaccinering har 
ett gemensamt arbete gjorts av LO, Svenskt Näringsliv 
och PTK. Prevent fick i uppdrag att tillsammans med 
Sveriges Företagshälsor ta fram en vägledning för 
hur vaccinering kan ske på eller i nära anslutning till 
arbetsplatsen på ett säkert sätt.

– Ansvaret för att planera och genomföra vaccination 
mot covid-19 låg på regionerna, och tyvärr var det få 
regioner som nappade på parternas erbjudande. Det 
arbete som gjordes för att stödja att arbetsplatserna 
kunde vara en arena för vaccination kommer troligtvis 
att bli aktuellt vid framtida påfyllnadsdoser, då läget inte 
är lika akut och vaccin för covid-19 erbjuds på liknande 
sätt som vaccinationerna mot säsongsinfluensa, säger 
PTK:s arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand.

Rekommendationer om distansarbete
För att underlätta för chefer, skyddsombud och fackligt 
förtroendevalda har PTK:s arbetsmiljögrupp tagit fram 
rekommendationer om distansarbete. De innehåller 
regelverk, förutsättningar, distansarbetspolicy samt stöd 
och hjälp i arbetsmiljöarbetet.

– Rekommendationerna om distansarbete är ett 
levande dokument. Under hösten genomfördes en 
workshop med förbundsanställda om de frågor de 
mötte från medlemmarna. Materialet kommer att 
användas i den översyn som arbetsmiljögruppen gör av 
rekommendationerna under våren.

Stöd för arbetsmiljöutbildning
Mellan åren 2021–2023 kan arbetsgivare åter 
få ekonomiskt stöd för chefer och skydds-/
arbetsmiljöombud från Afa Försäkring för att gå 
arbetsmiljöutbildning. Bakom stödet står PTK, LO och 
Svenskt Näringsliv.

– Under året har cirka 9 500 chefer och skyddsombud 
gått en arbetsmiljöutbildning med hjälp av stödet. 
Även om den absoluta majoriteten av de som gått en 
utbildning är chefer, så har två av tre som tagit del av 
stödet gått tillsammans chef och skyddsombud.

Daniel Gullstrand
PTK:s arbetsmiljöexpert
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Minimilöner och lönetransparens  
– två EU-frågor i fokus
Samarbetet i Arbetsmarknadens EU-råd tar 
sin utgångspunkt i det partsgemensamma 
intresset att värna vår avtalsmodell och 
arbetsmarknadsmodell. Under 2021 har PTK 
haft ordförandeskapet för Arbetsmarknadens 
EU-råd. Ett år präglat av intensivt 
påverkansarbete främst kring direktivförslagen 
om minimilöner och lönetransparens, som 
handlar om insyn i lönesättningen för lika lön 
för lika eller likvärdigt arbete. 

Tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv inrättade 
PTK Arbetsmarknadens EU-råd 2018. Arbetet grundar 
sig på konsensus och fokus i arbetet ligger i rådande 
stund främst på att påverka direktivförslag från EU-
kommissionen som påverkar vår avtalsmodell. Arbetet 
sker på tre nivåer: samverkansgruppen PTK-EU, 
beredningsutskottet (BU) och själva rådet.

PTK har ansvarat för de fyra mötena i Arbetsmarkna-
dens EU-råd under 2021 med Martin Linder som 
ordförande. 

Syftet med rådets möten är att fatta beslut om 
partsgemensamma ståndpunkter i de olika EU-frågor 
som har bäring på vår avtalsmodell. Ett antal prominenta 
gäster har medverkat, bland annat kommissionär 
Schmit, Frankrikes och Tysklands ambassadörer och 
Sveriges ambassadör vid EU-representationen i 
Bryssel, säger Hedvig Forsselius, ordförande i PTK-EU 
och PTK-ledamot i beredningsutskottet. 

Arbetet mellan rådsmötena drivs av tjänstemän från de 
tre organisationerna i beredningsutskottet. 

– Fokus har varit att påverka direktivförslagen om 
minimilöner och lönetransparens. Påverkansarbetet 

har huvudsakligen bestått i att driva våra gemensamma 
ståndpunkter i förhållande till svenska regeringen, 
EU-kommissionen liksom – såklart – för ministerrådet 
och Europaparlamentet. Men vi har också i media-
utspel förklarat våra tydliga ståndpunkter, säger Hedvig 
Forsselius. 

Andra aktuella frågor är direktivförslagen om 
plattformsarbete och konkurrensreglernas tillämplighet 
för ensamföretagare. Oavsett fråga är ingångsvärdet 
och utgångspunkten att värna den svenska 
arbetsmarknadsmodellen och parternas ansvar för att 
reglera villkoren på arbetsmarknaden. 

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen behöver 
förklaras gång på gång och uppenbarligen behöver 
vi bli bättre på att förklara så vi blir förstådda på 
djupet. Vi arbetar med att ta fram en gemensam 
beskrivning och kommer så klart också att utnyttja det 
gyllene tillfälle som ges när Sverige blir ordförande 
för medlemsländerna i EU våren 2023, säger Hedvig 
Forsselius. 

Under året har det även gjorts en utvärdering inom 
PTK som visar på nyttan och vikten av att LO, Svenskt 
Näringsliv och PTK i vissa frågor tillsammans driver 
ett arbete på europeisk nivå. Från att ha varit ett 
tidsbegränsat uppdrag slog PTK:s överstyrelse i 
december fast att Arbetsmarknadens EU-råd är ett nytt 
långsiktigt uppdrag för PTK.

Hedvig Forsselius 
ordförande och sammankallande  

i PTK-EU samt PTK-ledamot  
i beredningsutskottet
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Arbetsmarknadens EU-råd  
(Svenskt Näringsliv, LO och PTK)

Beredskapsutskottet (Svenskt 
Näringsliv, LO och PTK)

PTK-EU (samverkansgrupp  
med 7 ledamöter)
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Remisser, rapporter och material
Remissvar
• Promemoria – Stärkt trygghet vid långvarigt  
 nedsatt arbetsförmåga, S2021/07176

• Promemoria – Vissa undantag från   
 bestämmelserna om karensavdrag, S2020/09429

• En sjukförsäkring med prevention,   
 rehabilitering och trygghet, SOU 2021:69

• Bolags rörlighet över gränserna, SOU 2021:18

• Promemorian Vissa försäkringsföreningars  
 rätt att meddela tjänstepensionsförsäkringar  
 för egenföretagare, PM Fi2020/01947

• Remittering av betänkandet VAB   
 för vårdåtgärder i skolan, 2021:41

• Grundläggande omställnings och kompetensstöd  
 – för flexibilitet, omställningsförmåga och   
 trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:16

• En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet,  
 omställningsförmåga och trygghet  
 på arbetsmarknaden, Ds 2021:17

• Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, 
 omställningsförmåga och trygghet  
 på arbetsmarknaden, Ds 2021:18

• Förslag till föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

• Förslag till nya och ändrade regler för    
 tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag  
 om säkerhetsreserv, kapitalkrav, information,  
 rapportering och distribution, FI dnr 20-21339

• Promemoria – Vissa ändrade åldersgränser i 
  skatte- och socialavgiftssystemet,   
 Fi2020/05036/FPM

• Promemoria – Konsekvenser av justerade 
  åldersgränser i pensionssystemet och i  
 andra trygghetssystem, S2021-02250

• Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan 
  och vill arbeta längre, SOU 2020:69 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om särskilda  
 bestämmelser om personlig skyddsutrustning  
 med anledning av pandemin covid-19

• Offentligt samråd – EU-kommissionens 
  Grönbok om åldrande

• Promemoria – Vissa ändrade åldersgränser i 
  skatte- och socialavgiftssystemet,   
 Fi 2020/05036/FPM

• Promemoria – Begreppet helt   
 försäkringsbestånd, Fi 2021/03609

Pressaktiviteter
• Minimlönedirektivet – flera rättsliga analyser och   
 underlag skickade till beslutsfattare och media i
 Sverige och övriga EU 

• Arbetsplatsnära vaccinationer – partsgemensam   
 nyhet i april 

• Trygghetsöverenskommelsen – partsgemensam   
 presskonferens i juni 

• Debattartikel tillsammans med Svenskt Näringsliv   
 och Collectum om att pausa tjänstepensioner

Material
• Löneväxling (pdf)

• 10-taggare (pdf)

• Inrangering (pdf)

• PTK:s verksamhetsberättelse 2020 (pdf)

• Arbetstagares uppfinningar – en handbok (pdf)

• PTK:s rekommendationer om distansarbete (pdf)

Alla rapporter, remisser och material finns på ptk.se 
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Trygghetsöverenskommelsen  
– ett historiskt avtal med ny syn  
på anställningstrygghet
Utvecklad omställning och möjlighet till 
kompetensutveckling är viktiga frågor för PTK. 
Under 2021 har det tagits ytterligare viktiga 
steg på vägen mot att reformera systemen för 
trygghet, omställning och anställningsskydd 
på svensk arbetsmarknad.

I början av 2019 tog PTK återigen ett bredare grepp 
kring frågan om omställning och anställningsskydd 
i förhandlingar med Svenskt Näringsliv och LO, 
med syftet att förbättra anställningstryggheten för 
privatanställda tjänstemän. Förhandlingen utföll väl och 
i oktober 2020 träffades Trygghetsöverenskommelsen 
mellan PTK och Svenskt Näringsliv, en överenskom-
melse som IF Metall och Kommunal senare anslöt sig till. 

Trygghetsöverenskommelsen breddar synen på 
anställningstrygghet och sägs vara den största 
reformen av anställningstryggheten på 40 år. Den 
innehåller kraftfullt förbättrade ekonomiska och 
praktiska möjligheter till utbildning under arbetslivet, 
både för anställda och för den som är mellan 
jobb. Det införs också betydande förbättringar av 
visstidsanställdas möjligheter till omställning och 
utbildning under arbetslivet. Överenskommelsen vilar 
på fyra ben: Anställningsskydd, stöd i omställning, 
möjlighet att stärka sin kompetens under anställning 
och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. 
Under våren 2021 arbetade tre statliga utredningar 

med att ta fram lagförslag med utgångspunkt i 
överenskommelsen och resultatet presenterades i juni. 
Utredningarna skickades därefter på remiss, och under 
hösten bearbetades remissvaren. PTK har tillsammans 
med övriga parter bidragit genom hela processen 
för att säkerställa att lagförslagen hamnar i linje med 
överenskommelsen, något som är ett villkor för att ett 
nytt huvudavtal ska kunna undertecknas. Målsättningen 
är att ny lagstiftning och ett nytt huvudavtal ska vara på 
plats under 2022. 

Hösten 2021 har LO och Svenskt Näringsliv tecknat 
motsvarande överenskommelse. Under året har även 
Vision och ST anslutit sig till PTK:s överenskommelse 
och PTK har inlett förhandlingar om nya huvudavtal 
med Fremia och Arbetsgivaralliansen. 

– Att det nu finns lagförslag som bygger på 
Trygghetsöverenskommelsen är ett styrkebesked 
för den svenska modellen. Vi breddar synen på 
anställningstrygghet till att också handla om möjligheten 
att stärka sin kompetens för det jobb man har eller 
för ett framtida jobb på en arbetsmarknad i ständig 
förändring säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s 
förhandlingschefsgrupp. 

Martin Wästfelt 
orförande i PTK:s 

förhandlingschefsgrupp
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Nya förutsättningar för  
PTK:s utbildningar 
Den digitala utvecklingen av såväl utbildningar 
som plattformar tog stora kliv framåt under 
2021, samtidigt som vi genomförde ett projekt 
för att hitta nya vägar till PTK:s målgrupper. 

PTK utbildar förbundsanställda och förtroendevalda 
i pension och försäkring och arbetstagarledamöter 
i bolagsstyrelsefrågor. Under 2021 har vi även 
hållit fördjupande webbinarier för att öka de 
förbundsanställdas kunskap om PTK:s avtal och 
kärnfrågor. 

År 2021 har varit ett år präglat av digitalisering och 
av att utveckla de interna processerna kring IT-
förvaltning, utbildning och kommunikation. Under 
våren genomfördes ett digitalt projekt för att sänka 
IT-kostnaderna, effektivisera förvaltningen och stärka 
möjligheten att digitalisera utbildningarna. 
Ytterligare ett projekt som pekat framåt har varit att 
undersöka målgruppernas behov av olika former av 
utbildning, samt att tydliggöra ansvarsfördelningen 
mellan PTK och medlemsförbunden när det gäller att 

kommunicera kring och marknadsföra utbildningarna. 
Majoriteten av utbildningarna har genomförts som 
lärarledda webbutbildningar, kompletterat med digitala 
kurser som deltagarna gör i egen takt. 

Årets erfarenheter och insikter kommer väl till pass 
när vi fortsätter att utveckla blandat lärande med 
en kombination av digitala inslag och lärarledda 
utbildningar. Vi kommer även att se över både nivå 
och form på utbildningarna i pension och försäkring 
och hitta nya samverkansformer med förbunden, då 
de får en viktigare roll i att öka kännedomen om PTK:s 
utbildningar hos de förtroendevalda. 

Röster från deltagarna

”Tydlig och rak utbildning 
som gjorde även 
komplicerade delar av 
pensionssystemet lätta att 
förstå, med en bra blandning 
av bred förståelse och 
kunskaper på detaljnivå.”

PTK utbildar i pension och försäkring 
PTK utbildar förbundsanställda 
och förtroendevalda i pension och 
försäkring. Under 2021 har vi erbjudit  
lärarledda kurser på fyra nivåer:  

• Introduktionskurs

• Orienteringsutbildning

• Grundkurs 

• Fördjupningsmoduler

Parternas gemensamma bolag Avtalat    
informerar de privatanställda tjänstemännen   
om pension och försäkring genom bland  
annat webbinarier och informationsträffar. 

Röster från deltagarna

”Många av våra medlemmar 
har frågor om pension, alltid 
bra att kunna informera mer 
och hänvisa till rätt ställen.”
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Utbildning, seminarier och event
Pandemin har påverkat utbildningsverksam-
heten även under 2021. Utöver våra 
digitala kurser som man gå när man vill har 
utbildningen till största del varit webbaserad. 
Några fysiska kurser och seminarier har 
genomförts när det varit möjligt. Nytt för året 
är en seminarieserie för förbundsanställda 
i form av webbinarier som nått mer än 350 
personer. Oavsett form får utbildningarna 
mycket höga betyg och visar att deltagarna 
efteråt känner sig stärkta och mer aktiva i sin 
roll.

Bolagsstyrelseutbildning
Under 2021 har PTK genomfört sex kurser som 
klassrums- eller webbutbildningar med 224    
arbetstagarledamöter i bolagsstyrelser.

• Ta plats som arbetstagarledamot (digital)

• Nyfiken på ekonomi (digital) 

• Kommer du ihåg ekonomi? (digital)

• Rollen som bolagsstyrelseledamot (webbaserad)

• Kassaflödesanalys (webbaserad) 

• När styrelsens arbete blir på allvar (webbinarium)

Pension och försäkring
Under 2021 har PTK genomfört åtta kurser som 
klassrums- eller webbutbildningar med 263 
förtroendevalda och förbundsanställda. 

• Kurs för försäkringsinformatörer (klassrum)

• Kurs för försäkringsinformatörer (webbaserad)

• Introduktionskurs för förbundsanställda  
 och klubbordförande (klassrum)

• Introduktionskurs för förbundsanställda  
 och klubbordförande (webbaserad)

• Grundkurs för förbundsanställda (webbaserad)

• Grundkurs för klubbordförande (webbaserad)

• Allmän pension (digital)

• ITP (digital)

Frukostmöten & seminarier
• Afa Försäkrings forskning

• Värdet i kollektivavtalen

• Byte av pensionsplan

• Uppfinningar – avtal och handbok

• Omställning och utredningarna

• Gott & blandat om pensioner

• Workshop om distansarbete

• PTK under pandemin – och vad händer framåt?

• Minimilöner, lönetransparens   
 och andra aktuella EU-frågor

• Den nya visselblåsarlagen (arrangerat av PTK-J)

• PTK-J:s seminarium: EU-frågor och minimilöner

• PTK-J:s seminarium: Nya Las och Huvudavtalet

Röster från deltagarna

”Kunskap och inspiration 
men på ett ändå 
lättillgängligt sätt.” 

”Märks att kursledarna vet 
vad de pratar om och de kan 
förmedla det.” 

”Tydligt och bra i en ganska 
komplex värld bestående av 
både lagar och företagsegna 
regler.” 

Röster från deltagarna

 ”Otroligt bra tekniska 
lösningar, inget strul på 
hela dagen! Uppskattade 
föreläsningarna, övningarna 
och smågrupperna. Nog det 
mest dynamiska digitala mötet 
jag deltagit i.”
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Organisation
PTK utövar sin verksamhet genom stämman, överstyrelsen, 
styrelsen, förhandlingschefsgruppen, förhandlingsgrupper och 
samverkansgrupper. Dessa har en kansliorganisation till sitt förfogande 
under ledning av kanslichefen.

Stämman
Stämman är PTK:s högsta beslutande organ och består av en representant för varje 
förbund som är anslutet till PTK. Ordinarie stämma sammanträder vart fjärde år och 
genomfördes den 16 juni 2021. Nästa ordinarie stämma äger rum 2025.

Överstyrelsen
Överstyrelsen är PTK:s högsta beslutande organ mellan stämmorna. Varje förbund 
med fler än 1 000 medlemmar utser en ledamot och två suppleanter. Överstyrelsen 
sammanträder minst en gång per år.

Styrelsen
Styrelsen svarar för den löpande verksamheten och består av sju ledamöter med två 
personliga suppleanter för varje ordinarie ledamot.

Förhandlingschefsgruppen
Förhandlingschefsgruppen hanterar förhandlingsfrågor kopplade till de långsiktiga 
uppdragen av gemensam karaktär. Förhandlingschefsgruppen har också till 
uppgift att samordna och följa arbetet i de förhandlingsgrupper som inrättats av 
överstyrelsen.

Förhandlingsgrupperna 
Förhandlingsgrupperna hanterar förhandlingar utanför de långsiktiga uppdragen 
och de är orienterade mot olika motpartskonstellationer. Förhandlingsgruppernas 
mandat kan omfatta en eller flera frågor. De förhandlingsgrupper som är inrättade 
av överstyrelsen är Arbetsgivaralliansen (Aa), Svensk Scenkonst, TRS, Fremia och 
Fastigo.

Samverkansgrupper
PTK:s styrelse inrättar samverkansgrupper och fastställer direktiv för dessa. Under 
året har en ny samverkansgrupp för omställning och kompetensstöd utsetts.

Kansli och personal
Antalet anställda var vid årsskiftet 16, 13 kvinnor och 3 män. En medarbetare gick 
under första kvartalet över till Avtalet, under våren avslutat en medarbetare sin 
anställning med pension och en nyanställdes.
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för PTK får härmed 
avlämna årsredovisning för tiden 
2021-01-01 – 2021-12-31

Juridisk status
PTK är registrerad som en ideell förening och har sitt säte i 
Stockholm.

Medlemmar
25 medlemsförbund var under 2021 med i PTK. Vid 
årsskiftet hade medlemsförbunden sammanlagt 944 330 
medlemmar. Av de 25 förbunden tillhör 18 förbund Saco 
och 6 förbund tillhör TCO. Ett förbund, Ledarna, tillhör ingen 
centralorganisation.

PTK:s verksamhet 2021
PTK:s arbete har fortsatt att påverkas av pandemin, med 
distansarbete och utvecklad digitalisering. Utbildningar 
och möten har till övervägande del genomförts 
digitalt. Detta samtidigt som kansliet har genomgått 
ett förändringsarbete med att anpassa ekonomi och 
verksamhet till nya förutsättningar och en budget i 
balans. Det digitala projekt som kansliet genomfört gör 
oss bättre rustade för nya behov och ny kostym.

Trygghetsöverenskommelsen har varit i fokus för 
förhandlingsarbetet tillsammans med diskussioner 
om åldersgränserna i tjänstepensionen ITP. En 
förhandlingsframställan om ITP skickades till Svenskt 
Näringsliv i juni.

Under hela 2021 har PTK haft ordföranderollen i 
Arbetsmarknadens EU-råd. Samverkan inom PTK och 
med LO och Svenskt Näringsliv har engagerat både 
kansliet och medarbetare i förbunden. Den viktigaste 
frågan har fortsatt varit påverkansarbetet kring förslaget 
till ett direktiv om minimilöner inom EU. Överstyrelsen 
beslutade i december att deltagande i rådet ska vara 
ett permanent långsiktigt uppdrag för PTK.

Den 1 januari startade Avtalat sin verksamhet för 
försäkringsinformation. PTK har fortsatt ansvar för 
utbildningar, viss kommunikation samt styrning i 
samverkansgrupper och styrelse. Rådgivningstjänsten 
fanns kvar hos PTK till mars och flyttade därefter över 
till Avtalat.
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Viktiga händelser
• PTK:s stämma i juni genomfördes på distans och 

gästades av arbetsmarknadsministern.

• PTK har varit ordförande i Arbetsmarknadens EU-
råd. Rådets arbete har i stor utsträckning handlat 
om påverkansarbete kring minimilöner och lö-
netransparensdirektivet.

• Ett intensivt arbete med Trygghetsöverenskom-
melsen har fortsatt med de tre bokstavsutredning-
arna som avslutades i juni. PTK har haft särskilt 
utsedda experter i alla tre utredningarna. Vision 
och ST har anslutit sig till huvudavtalet.

• Planering för förbundsgemensamma utbildningar 
om Trygghetsöverenskommelsen påbörjades un-
der hösten.

• Förhandlingar har påbörjats med Fremia och Ar-
betsgivaralliansen om ett nytt huvudavtal.

• Inom PTK:s arbetsmiljögrupp har riktlinjer för dis-
tansarbete tagits fram.

• Ett projekt för att utreda hur PTK når rätt målgrupp 
med rätt utbildningar har genomförts.

• Utöver finfo- och bolagsstyrelseutbildningarna 
har PTK även anordnat webbinarier för arbetsta-
garledamöter, förbundsanställda och förbundens 
jurister.

• PTK:s kansli deltog med en expert i utredningen 
Bolags rörlighet över gränserna, SOU 2021:18. 

• Handboken Arbetstagares uppfinningar har upp-
daterats och ett seminarium om uppfinningar har 
hållits.

• PTK har inlett förhandling med Svenskt Näringsliv 
om åldersgränserna i ITP.

• Arbete med ägarfrågor med gemensam policy 
inom PTK, partsgemensamt ägarråd och initiativ för 
tydligare styrning av partsbolag har pågått under 
året.

Rapportering och uppföljning 
av PTK:s mål
PTK arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha 
ett tryggt arbetsliv och en bra pension. Det är det över-
gripande målet med PTK:s verksamhet. Därutöver finns 
tre långsiktiga mål som hela verksamheten ska sträva 
mot och sex taktiska mål som berör hela eller delar av 
verksamheten och som styr prioriteringar. Genom resul-
tatbaserad styrning av verksamheten följer vi upp såväl 
långsiktiga som taktiska mål. De taktiska målen används 
som stöd i det operativa arbetet och följs upp inom 
respektive process genom bland annat utvärderingar, 
undersökningar och statistik.

Uppföljning och rapportering av genomförda aktiviteter, 
avvikelser, ekonomiskt utfall och prognos sker varje 
kvartal till kanslichefen. Styrelsen får en skriftlig rapport 
halv- och helårsvis med uppföljning mot de långsiktiga 
målen.

Långsiktiga mål:
1. PTK värnar och utvecklar partsmodellen och har 

väl fungerande samverkans- och förhandlingspro-
cesser.

2. PTK driver fram ansvarstagande och trygga system 
för pensioner, försäkringar, arbetsmiljö och infly-
tande.

3. Privatanställda tjänstemän har en positiv attityd till 
kollektivavtal.

Taktiska mål:
1. PTK är en erkänd och efterfrågad aktör som en av 

arbetsmarknadens parter.

2. PTK:s målgrupper blir mer aktiva och stärkta i sina 
roller.

3. PTK skapar engagemang och stärker samverkan 
mellan medlemsförbunden i PTK:s frågor.

4. PTK påverkar debatten kring villkoren för privatan-
ställda tjänstemän.

5. Privatanställda tjänstemän kan fatta välgrundade 
beslut om pension och försäkring.

6. PTK är och uppfattas som en attraktiv och välfung-
erande arbetsplats.

I samband med överstyrelsens möte i december gjor-
des vissa justeringar i målen som gäller från 2022. Det 
är främst anpassaningar till en mindre finfo-verksamhet.
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Flerårsöversikt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2101-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812

Medlemsavgifter 21 777 20 656 20 160 19 764

Bidrag till 
försäkringsinformation

7 981 49 048 61 485 73 201

Balansomslutning 77 859 123 627 110 290 105 687

Soliditet % 93 60 65 66

Förändringar i eget kapital

Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 103 769 158 -32 137 336 1 878 337 73 510 159

Resultatdisposition 
enligt årsstämman:

Balanseras i ny räkning 1 878 337 -1 878 337 0

Årets resultat -306 662 -306 662

Belopp vid årets utgång 103 769 158 -30 258 999 -306 662 73 203 497
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Resultaträkning     

Resultaträkning

Rörelseintäkter

Medlemsavgifter från förbunden 21 776 587 20 656 426

Anslag till försäkringsinformation - 49 047 683

Övriga intäkter 8 322 065 128 901

Summa rörelseintäkter 30 098 652 69 833 010

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -14 169 086 -49 745 875

Personalkostnader 5 -21 086 830 -24 199 051

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

- -748

Summa rörelsekostnader -35 255 916 -73 945 674

Rörelseresultat -5 157 264 -4 112 664

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar

6 6 096 733 5 827 828

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

7 54 732 1 831 811

Summa finansiella poster 6 151 465 7 659 639

Resultat efter finansiella poster 994 201 3 546 975

Resultat före skatt 994 201 3 546 975

Skatter

Skatt på årets resultat -1 300 863 -1 668 638

Årets resultat -306 662 1 878 337

2021-01-01
2021-12-31 

2020-01-01
2020-12-31

Not 

1, 2

14



2021-12-31 2020-12-31 1

Not Balansräkning        

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 8 287 095 287 095

Summa materiella anläggningstillgångar 287 095 287 095

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 71 887 615 72 654 819

Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

10 422 500 422 500

Summa finansiella anläggningstillgångar 72 310 115 73 077 319

Summa anläggningstillgångar 72 597 210 73 364 414

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 839 596 –

Aktuella skattefordringar 1 258 828 848 382

Övriga fordringar 555 109 940 814

Ej erhållna anslag försäkringsinformation 11 58 590 659 985

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 1 136 328 2 026 277

Summa kortfristiga fordringar 3 848 451 4 475 458

Kassa och bank

Kassa och bank 1 413 629 45 786 763

Summa kassa och bank 1 413 629 45 786 763

Summa omsättningstillgångar 5 262 080 50 262 221

Summa tillgångar 77 859 290 123 626 635

2021-12-31 2020-12-31 1

Not 
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Eget kapital och skulder

Eget kapital

Reservfond 103 769 158 103 769 158

Balanserat resultat -30 258 999 -32 137 336

Årets resultat -306 662 1 878 337

Summa eget kapital 73 203 497 73 510 159

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 717 421 5 521 249

Övriga skulder 13 674 078 8 383 772

Erhållna ej utnyttjade anslag för 
försäkringsinformation

14 1 852 235 34 859 536

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 412 059 1 351 919

Summa kortfristiga skulder 4 655 793 50 116 476

Summa eget kapital och skulder 77 859 290 123 626 635

2021-12-31 2020-12-31 

Not 
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 157 264 -4 112 664

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet, m.m.
- Avskrivningar - 748

Erhållen utdelning 54 732 1 831 811

Betald inkomstskatt -1 711 308 -2 250 459

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-6 813 840 -4 530 564

Förändringar i rörelsekapital

- Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 037 453 527 249

- Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder -45 460 683 11 480 300

Kassaflöde från den löpande verksamheten -51 237 069 7 476 985

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella tillgångar -39 897 064 -37 837 022

Avyttring av finansiella tillgångar 46 760 999 65 965 811

Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 373 134 28 128 789

Årets kassaflöde -44 373 134 35 605 774

Likvida medel vid årets början 45 786 763 10 180 989

Likvida medel vid årets slut 15 1 413 629 45 786 763

2021-01-01
2021-12-31 

2020-01-01
2020-12-31 

Not 
1
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Noter

Not 1

Allmänna upplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 
2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 
ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Typ Nyttjandeperiod Procent

Datorer 3 33

Inventarier 5 20

Nedskrivningar

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon 
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns skrivs 
värdet ner till verkligt värde.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 
leasingavtal. Leasingavgifterna enligt operationella 
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra 
men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 
och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från 
balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort 
från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till 
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. 
Detsamma gäller när de risker och fördelar som är 
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till 
annan part och företaget inte längre har kontroll över 
den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen 
fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter 
första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. 
Nedskrivning görs när det verkliga värdet understiger 
anskaffningsvärdet.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt 
styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid 
bedömning av nedskrivningsbehov anses företagets 
finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå 
i en värdepappersportfölj och värderas därför som en 
post.
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Derivatinstrument (t ex terminer och optioner) får inte 
användas med undantag av att köpoptioner får utfärdas 
på eget aktieinnehav.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande 
av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och 
periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning 
klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter 
till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, 
och har inte längre någon förpliktelse till den anställde 
när avgiften är betald. Storleken på den anställdes 
ersättningar efter avslutad anställning är beroende av 
de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning 
som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har föreningen en 
förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna 
till nuvarande och tidigare anställda. Föreningen 
bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna 
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels 
risken att avkastningen på tillgångarna avviker från 
förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk 
föreligger även om tillgångarna är överförda till ett 
annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 
kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Föreningen har valt att tillämpa de förenklingsregler 
som finns i BFNAR 2012:1. Planer för vilka 
pensionspremier betalas redovisas som avgifts-
bestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i 
resultaträkningen.

Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till 
anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på 
balansdagen.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning 
ersättningen inte ger företaget några framtida 
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld 

och en kostnad när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse att antingen

a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas 
anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande, eller

b) lämna ersättningar vid uppsägning genom 
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när 
företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och 
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget 
har en legal eller informell förpliktelse till följd av en 
inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningarna omprövas varje balansdag. 

Avsättningen redovisas till nuvärdet av de framtida 
betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen.

Eventualförpliktelser

Som eventualförpliktelse redovisas:

– En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade 
händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar 
eller uteblir, eller

– En befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Intäktsredovisning

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för rabatter.
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Finfo-medel och Avtalat

Principen för Finfo-medel avser 2020 års redovisning. 
Från och med den 1 januari 2021 får i stället PTK 
finfo-anslag från Kollektivavtalsinformation AB (Avtalat) 
utifrån uppkomna kostnader inom en budgetram. 1978 
träffades ett avtal mellan dåvarande SAF och PTK om att 
anslå en viss del av försäkringsbolagens premieintäkter 
för ITP, TGL och TFA till information om försäkringarna.

Anslaget till information avseende ITP baseras på 
lönesumman för ITP-försäkrade tjänstemän.

ITP-nämnden beslutar varje år om nästkommande års 
tilldelning av medel. PTK ansvarar för genomförandet av 
försäkringsinformationen och tilldelas anslag i tre delar 
under verksamhetsåret. Anslaget bokförs som intäkt det 
år föreningen redovisar den kostnad som den avser att 
täcka.

Sedan början av 2000-talet genomför PTK:s medlems-
förbund på uppdrag av PTK försäkringsinformation. 
Enligt beslut av PTKs styrelse ska medlemsförbunden 
genomföra information om försäkringarna till en 
kostnad som motsvarar 30% av de till PTK bestämda 
medel per år.

Principen för fördelning mellan medlemsförbunden är 
möjlighet att erhålla ett grundbelopp om 60 tkr samt 
tilldelning i förhållande till antal medlemmar inom privat 
sektor.

I anslutning till räkenskapsårets slut redovisar 
medlemsförbunden genomförd verksamhet och blir 
efter godkännande ersatta för nedlagda kostnader. Ej 
förbrukade medel kan ej överföras i ny räkning utan 
ska snarast efter räkenskapsårets slut återredovisas till 
försäkringsbolagen.

Not 2

Funktionsindelad resultatsräkning kkr

2021 2020

PTK

Medlemsavgifter från förbunden 21 777 20 656

Övriga intäkter 341 129

Summa intäkter PTK 22 118 20 785

Administration och personal -22 930 -19 255

Förhandling -1 532 -2 134

Kommunikation -2 190 -2 375

Utbildning -548 -905

Summa kostnader PTK -27 199 -24 670

Resultat PTK -5 081 -4 113

Försäkringsinformation

Anslag 7 982 49 048

Summa intäkter förs. info. 7 982 49 048

Försäkringsinformation -4 622 -31 944

Rådgivningstjänsten -3 444 -17 104

Summa kostnader förs. info. -8 066 -49 048

Resultat försäkringsinfo

Finansiella poster 6 151 7 660

Bokslutsdispositioner

Skatt -1 301 -1 669

Årets resultat -307 1 878
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Not 3

Operationella leasingavtal

Förfallotid för framtida leasingavgifter

2021 2020

Inom ett år 2 266 105 2 266 105

Senare än ett år men innan  
fem år

5 930 534 8 123 202

Kostnadsförda leasingavgifter

2021 2020

Leasingavgifter som 
kostnadsförts under 
räkenskapsåret

2 122 453 3 371 634

Ingångna väsentliga leasingavtal

Det enskilt största avtalet är hyra av kontorslokal 
som ingåtts för åren 2020–2025 till en kostnad om 
ca 1,8–1,9 miljoner kronor per år. Avtalet innehåller 
en indexklausul som innebär årlig förändring av 
hyran. Övriga kostnadsförda leasingavgifter avser 
kontorsutrustning. Även dessa avtal indexuppräknas.

Not 4

Ersättningar till revisorer

2021 2020

KPMG 150 666 156 250

Not 5

Personal

Löner och andra ersättningar

2021 2020

Kanslichef 1 236 000 1 188 000

Övriga anställda 10 841 378 13 133 975

Totala löner och andra 
ersättningar

12 077 378 14 321 975

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader 8 407 923 8 681 998

varav pensionskostnader 3 661 462 3 827 493

Totala löner, andra 
ersättningar, sociala 
kostnader samt 
pensioner

20 485 301 23 003 973

Medelantalet anställda

2021 2020

Män 4 4

Kvinnor 13 15

Medelantalet anställda 17 19

Könsfördelning i företagets styrelse %

Män 57 57

Kvinnor 43 43

Könsfördelning i företagets ledning %

Kvinnor 100 100

Av föreningens pensionskostnader avser 0 kr 
(föregående år 0 kr) gruppen styrelse. Föreningens 
utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 
0 kr (föregående år 0 kr). PTK:s kanslichef omfattas 
av pensionsreglerna enligt ITP-avtalet med 65 år som 
ålderspension. I det fall PTK säger upp kanslichefen 
gäller att förutom lön och övriga anställningsförmåner 
under uppsägningstid utgår även avgångsersättning. 
Avgångsersättningen utgår under 18 månader. I övrigt 
gäller samma villkor för kanslichefen som för övriga 
anställda.

Not 6

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar

2021 2020

Reavinster vid avyttring 
av aktier och andelar

6 124 427 6 865 863

Reaförluster vid avyttring 
av aktier och andelar

-27 694 -1 038 035

6 096 733 5 827 828
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Not 7

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

2021 2020

Utdelningar 54 732 1 831 811

54 732 1 831 811

Not 8

Inventarier

2021-12-31 2020-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden

3 125 730 3 125 730

Utgående 
anskaffningsvärden

3 125 730 3 125 730

Ingående avskrivningar -2 838 635 -2 837 887

Förändringar av 
avskrivningar

Årets avskrivningar - -748

Utgående avskrivningar -2 838 635 -2 838 635

Redovisat värde 287 095 287 095

Not 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Anskaffn.
värde

Markn.
värde

Svenska aktier 14 430 949 24 795 773

Utländska aktier 17 231 596 25 916 463

Svenska räntebärande 32 735 361 33 375 787

Utländska räntebärande 6 566 277 6 912 865

Tjänstemannarörelsens 
fond

923 432 1 454 080

Summa 71 887 615 92 454 968

Not 10

Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden

422 500 422 500

Utgående 
anskaffningsvärden

422 500 422 500

Redovisat värde 422 500 422 500

Företag Org.nr Säte

Collectum 556636-1159 Stockholm

2021-12-31 2020-12-31

Redovisat värde 10 000 10 000

Företag Org.nr Säte

Afa Försäkring 516401-8615 Stockholm

2021-12-31 2020-12-31

Redovisat värde 400 000 400 000

Företag Org.nr Säte

Kollektivavtals-
information i 
Sverige AB

559185-9052 Stockholm

2021-12-31 2020-12-31

Redovisat värde 12 500 12 500
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Not 11

Ej erhållna anslag försäkringsinformation

2021-12-31 2020-12-31

Fordran anslag Afa/ 
Fora 2020

58 590 659 985

58 590 659 985

Not 12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetald hyra 366 742 450 987

Licens VI SI System AB 
för Rådgivningstjänsten

- 1 288 500

Avtalat 548 108 -

Övriga förutbetalda 
kostnader

221 478 286 790

1 136 328 2 026 277

Not 13

Övriga skulder

2021-12-31 2020-12-31

Personalens skatter 337 952 367 733

Sociala avgifter 309 909 325 672

Övriga skulder 26 216 40 803

Förbundens 
redovisade utlägg för 
försäkringsinformation

- 7 649 563

674 077 8 383 771

Not 14

Erhållna ej utnyttjade anslag för 
försäkringsinformation

2021-12-31 2020-12-31

Ej utnyttjade anslag  
KP Pension

1 852 235 1 852 235

Ej utnyttjade anslag att 
återbetala till Alecta

- 33 007 301

1 852 235 34 859 536

Not 15

Likvida medel

2021 2020

Kassa och bank 1 413 629 45 786 763

Redovisat värde 1 413 629 45 786 763
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PTK:s stämma
Ledamöter utses inför varje utlyst stämma.

Överstyrelsen

Representation

Förbund Ordinarie Suppleanter

Akademikerförbundet SSR Lars Holmblad Markus Furuberg
Maria Johansson 

Akavia Magnus Hedberg

Jens Jacobsson

Mikael Andersson
Maria Rautpalo
Ulrika Emteryd
Karin Lundin

Fackförbundet Scen & Film Simon Norrthon Mika Romanus
Christine Strindberg

DIK Johanna Lindell Johanna Hektor

Fysioterapeuterna Helena Pepa Katarina Skarin Ebenstrand

Journalistförbundet Ulrika Hyllert Tomas Backlund 
Katarina Dahlskog

Ledarna Andreas Miller

Maria Arrefelt

Tomas Oskarsson
Thomas Eriksson
Sara Kullgren
Ebba Öhlund

Lärarförbundet Camilla Brown Mathias Åström
Jens Ranta

Lärarnas Riksförbund Andreas Mörck Jessica Olsson

Naturvetarna Per Klingbjer Madeleine Warghusen
Roma Uddin

Sjöbefälsföreningen Mikael Huss Oscar Lindgren

SRAT Anders Berndt Mats Eriksson 
Sophie Silverryd

Sveriges Arbetsterapeuter Malin Nordstrand Maria Yngvesson

Sveriges Arkitekter Ulrik Östling Rita Georgiadis
Jens Andersson

Sveriges Farmaceuter Annika Hage Nederström

Sveriges Ingenjörer Ulrika Lindstrand

Richard Malmborg

Pia Bäckström

Per Norlander
Sara Anvarsson
Camilla Frankelius
Elisabeth Arbin
Daniel Falk
Heléne Robson

Sveriges läkarförbund Ove Rang Alexander Kuzmicki
Sveriges Psykologförbund Kristina Taylor Ulrika Edwinson

Sveriges Veterinärförbund Björn Santesson Magnus Rosenquist

Sveriges Yrkesmusikerförbund Gunnar Jönsson Anna-Karin Simlund

Unionen Martin Linder

Marina Åman

Peter Hellberg

Martin Wästfelt

Malin Wulkan
Anders Åhlin
Patrik Pedersen 
Stefan Klevenvall
Per-Erik Djärf 
Sandra Lindau
Nicola Lewis 
Magnus Kjellson

Vårdförbundet Annelie Söderberg Sineva Ribeiro
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Styrelsen

Martin Linder, ordförande, Unionen Peter Hellberg, Unionen
Leif Nicklagård, Unionen

Richard Malmborg, vice ordförande,  
Sveriges Ingenjörer

Heléne Robson, Sveriges Ingenjörer
Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer

Marina Åman, Unionen Nicola Lewis, Unionen
Malin Wulkan, Unionen

Andreas Miller, Ledarna Tomas Oskarsson, Ledarna
Thomas Eriksson, Ledarna

Magnus Hedberg, Saco-Ö (Akavia) Per Klingbjer Naturvetarna
Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR

Camilla Brown, TCO-Ö (Lärarförbundet) Mika Romanus, Scen & Film
Katarina Dahlskog, Journalistförbundet

Ulrika Hyllert, TCO-Ö (Journalistförbundet) Annelie Söderberg, Vårdförbundet
Gunnar Jönsson, SYMF

Suppleant 1 och 2Ordinarie ledamöter

Förhandlingschefsgruppen 
(FC-gruppen) 

Martin Wästfelt, Unionen (ordförande), Nicola Lewis, 
Unionen, Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer, Johan 
Lif, Journalistförbundet, Maria Arrefelt, Ledarna, Mikael 
Andersson, Akavia, Annelie Söderberg, Vårdförbundet, 
Kristina Rådkvist, PTK, Helena Hedlund, PTK 
(sekreterare).

Förhandlingsgrupper 

Förhandlingsgrupp Arbetsgivaralliansen
Lukas Ringqvist, Unionen (ordförande), Antonio Ropero, 
Ledarna, Bengt Wensmark, Lärarförbundet, Björn 
Cardenas, LR, Jessica Olsson, Lärarnas Riksförbund, 
Johanna Hektor, DIK, Louisa Hegardt, SSR, Maria 
Johansson, SSR, Mats Andersson, Lärarförbundet, 
Mea Strömberg, SSR, Monika Elowson, Sveriges 
Skolledarförbund, Niklas Pettersson, SSR, Per-Olof 
Sorsell, Lärarnas Riksförbund, Ellinor Rindevall, 
Vårdförbundet, Terése Wikström, Naturvetarna, 
Lina Palmborg, Akavia, Anneli Laanep Joandi, PTK 
(sekreterare).

Förhandlingsgrupp Fremia 
Mardjan Dubois, Lärarförbundet (ordförande), Helene 
Rydling, Sveriges Ingenjörer, Jessica Olsson, Lärarnas 
Riksförbund, Crister Forslund, Ledarna, Jonas Eriksson, 
Unionen, Maria Rautpalo, Akavia, Ulrika Stensgård, PTK 
(sekreterare).

Förhandlingsgrupp Fastigo
Anna-Lena Glaad, Unionen (ordförande), Irena Franzén, 
Ledarna, Klara Söderström, Sveriges Ingenjörer, Ulrik 
Östling, Sveriges Arkitekter, Kamilla Rosendahl, Akavia, 
Helena Hedlund, PTK (sekreterare).

Förhandlingsgrupp  
Omställningsavtalet TRS 
Gunnar Jönsson, SYMF, Antonio Ropero, Ledarna, 
Camilla Brown, Lärarförbundet, Patrik Pedersen, 
Unionen, Magnus Berg, DIK, Mika Romanus, Scen & 
Film, Helena Hedlund, PTK (ordförande).

Förhandlingsgrupp Svensk Scenkonst 
Julia Reinhard, Scen & Film (ordförande), Gunnar 
Jönsson, SYMF, Jonas Eriksson, Unionen, Johanna 
Hektor, DIK, Oskar Falk, Ledarna, Mattias Qvarsell, 
Musikerförbundet (adjungerad), Ulrika Stensgård, PTK 
(sekreterare).
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Representation i  
samverkansgrupper  
den 31 december 2021

Arbetsmiljögruppen
Linn Skau, Akavia, Susanne Björkman, Vårdförbundet, 
Nina Åkervall, Ledarna, Miriam Olsson, Unionen, Magnus 
Skagerfält, Sveriges Ingenjörer, Annica Hedbrant, 
Unionen, Markus Anderdahl, Journalistförbundet, Daniel 
Gullstrand, PTK (sekreterare/sammankallande).

Bolagsstyrelsefrågor 
Elin Svensson, Unionen, Karin Ström, Unionen, 
Anna Nilsson, Ledarna, Anders Boström, Sveriges 
Ingenjörer, Tomas Forsgren, Akavia, Åse Harding, 
Journalistförbundet, Ylva Peterson, PTK (sekreterare/
sammankallande).

Expertgruppen för pensions-  
och försäkringsfrågor  
Hans Norin, Unionen (ordförande), Stefan Jansson, 
Sveriges Ingenjörer Åsa Harvig, Akavia, Britta Olsén, 
Lärarförbundet, Erica Ropero, Ledarna, Magnus 
Sjölander, Unionen, Jan Dahlström, Vårdförbundet, 
Dan Wallberg, PTK (sekreterare).

Försäkringsinformationsgruppen 
Hans Norin, Unionen (ordförande), Mattias Dalevi, 
Unionen, Olle Kvarby, Akavia, Jan Dahlström, 
Vårdförbundet, Stefan Holmberg, Sveriges Ingenjörer, 
Anna Bellman, Ledarna, Julia Reinhard, Scen & Film, 
Linda Norrby, PTK, Emilia Emtell, PTK (sekreterare).

Juridik (PTK-J) 
Malin Wulkan, Unionen (ordförande), Karin Lundin, 
Akavia, Lena Isenstam, Unionen, Magnus Bäckström, 
Sveriges Ingenjörer, Sara Kullgren, Ledarna, Jeanette 
Lindgren Dahlin, Vårdförbundet, Katarina Dahlskog, 
Journalistförbundet, Helena Hedlund, PTK (sekreterare).

Omställningsgruppen
Patrik Pedersen, Unionen (ordförande), Jesper 
Lundholm, Unionen, Rikard Hultman, Vårdförbundet, 
Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer, Maria Arrefelt, 
Ledarna, Adam Påhlman Tiwe, Journalistförbundet, 
Mikael Andersson, Akavia, Helena Hedlund, PTK 
(sekreterare).

PTK:s samverkansgrupp för EU-frågor
Hedvig Forsselius, Unionen (sammankallande), 
Thomas Göransson, Unionen, vakant, Sveriges 
Ingenjörer, Helena Wallin, Ledarna, Kirsi Piispanen, 
Vårdförbundet, Mikael Smeds, SSR, Adam Påhlman 
Tiwe, Journalistförbundet, Tomas Bern, PTK (sakkunnig), 
Anneli Laanep Joandi, PTK (sekreterare).

Personalförteckning

Följande personer var anställda  
den 31 december 2021.

Tomas Bern
Eva Blomgren
Emilia Emtell
Daniel Gullstrand 
Helena Hedlund 
Pia Kviberg
Eva Kågström
Anneli Laanep Joandi
Ann Lundberg Westermark
Linda Norrby
Ylva Peterson
Kristina Rådkvist, kanslichef
Emelie Stark
Ulrika Stensgård
Dan Wallberg
Louise Widén

Revisorer 

De förtroendevalda revisorerna har sedan stämman 
2021 varit Sara Kullgren, Ledarna, och Elisabeth 
Arbin, Sveriges Ingenjörer, med Robert Nilsson, 
Lärarförbundet, och Ulrica Herrlin, Akavia, som 
suppleanter.

Auktoriserad revisor för PTK har varit Gunilla Wernelind, 
KPMG.
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Representation med anledning av avtal var den 31 december 2021 följande: 

Svenskt Näringsliv-området 

Representation med anledning av avtal 

Ordinarie Suppleant

Afa-organ Arbetsmarknadsförsäkringar, 
Trygghetsförsäkringar aktiebolag (AFA-T)

Styrelsen Marina Åman, Unionen Kristina Rådkvist, PTK

Stämman Ulrika Stensgård, PTK

Försäkringsutskottet Kristina Rådkvist, PTK

Revisionsutskottet Kristina Rådkvist, PTK

Ersättningsutskottet Marina Åman, Unionen

Finansutskottet Marina Åman, Unionen

TFA-nämnden Hans Norin, Unionen Ulrika Stensgård, PTK

Försäkringsnämnden för  
arbetsmarknadsförsäkringar Hans Norin, Unionen Ulrika Stensgård, PTK

Afas Beredningsnämnd Daniel Gullstrand, PTK
Ann Lundberg Westermark, PTK 

Skiljenämnd för arbets-
marknadsförsäkringar Gunilla Dahmm Claes Oldin

Collectum

Styrelsen Kristina Rådkvist, PTK Dan Wallberg, PTK

Aktieägarrepresentant Tomas Bern, PTK

Alecta

Överstyrelse Kristina Rådkvist, PTK
Camilla Brown, TCO-Ö (Unionen har 
upplåtit en plats)

ITP-nämnden Hans Norin, Unionen
Dan Wallberg, PTK
Thomas Eriksson, Ledarna

TGL-nämnden Dan Wallberg, PTK
Hans Norin, Unionen
Stefan Jansson, Sveriges Ingenjörer

Garantistiftelsen för ITP och TGL Hans Norin, Unionen
Dan Wallberg, PTK
Thomas Eriksson, Ledarna

Stefan Jansson,  
Sveriges Ingenjörer

Pensionsskiljenämnden Gunilla Dahmm
Claes Oldin

C G Hjort 
Annica Pettersson

Nämnden för läkekostnadsförsäkring vid 
utlandsförsäkring (LFU)

Hans Norin, Unionen
Dan Wallberg, PTK

Stefan Jansson, 
Sveriges Ingenjörer
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Skiljenämnd för LFU Utses vid behov

Rådet för utvecklingsfrågor Utses vid behov

Beredningsgrupp Ann Lundberg Westermark, PTK

Arbetsgrupp ang tvister
I förslagsfrågor

Utses vid behov

Prevent

Styrelsen Camilla Björkman, Unionen
Kristina Rådkvist, PTK, vice ordf

Sara Kullgren, Ledarna
Daniel Gullstrand, PTK

Arbetsutskott Kristina Rådkvist, PTK

Revisor Nils Bredahl, Unionen

Skiljenämnd för utvecklings-
avtalet, SvN, LO, PTK

Utses vid behov

Skiljenämnden i uppfinnar- och 
konkurrensklausulstvister

Utses vid behov

TRR:s styrelse Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer
Mats Ekeklint, SEKO
Maria Arrefelt, Ledarna
Martin Wästfelt, Unionen
Kristina Rådkvist, PTK
Johan Lif, Journalistförbundet

OA-nämnden Helena Hedlund, PTK
Patrik Pedersen, Unionen

Arbetsmarknadens EU-råd

Rådet Martin Linder, Unionen Peter Hellberg, Unionen

Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer Camilla Frankelius, 
Sveriges Ingenjörer

Andreas Miller, Ledarna Maria Arrefelt, Ledarna

Ulrika Hyllert, Journalistförbundet Simon Norrthon, Scen 
& Film

Magnus Hedberg, Akavia Jens Jacobsson, Akavia

Beredningsutskott Hedvig Forsselius, Unionen
Helena Wallin, adjungerad, Ledarna

Kollektivavtalsinformation Sverige Kristina Rådkvist, PTK
Martin Wästfelt, Unionen
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Ordinarie Suppleant

Konsumentkooperationens pensionsstiftelse

Styrelse Erika Ejderhamn Roupé, Unionen 
Dan Wallberg, PTK

Camilla Brown, Lärarförbundet

Folksams Verksamhetskommitté Erika Ejderhamn Roupé, Unionen 
Dan Wallberg, PTK

KTP-nämnden (Fremia-PTK områ-
det)

Dan Wallberg, PTK 
Hans Norin, Unionen 
Sofia Norrman, Akavia

Garantinämnden inom KTP och 
TGL (Fremia-PTK)

Dan Wallberg PTK
Hans Norin Unionen
Sofia Norrman Akavia

TGL-nämnden (inom koopera-
tionens område, Fremia-PTK)

Dan Wallberg, PTK 
Hans Norin Unionen

LFU-nämnd (Nämnden för 
läke-kostnadsförsäkring vid ut-
landsförsäkring, Fremia-PTK)

Dan Wallberg, PTK 
Hans Norin Unionen

Skiljenämnd LFU (KTP-området) Utses vid behov

KTPs garantistiftelse (Fremia-PTK 
området)

Dan Wallberg, PTK 
Hans Norin, Unionen 
Britta Olsén Lärarförbundet

Stefan Jansson,  
Sveriges Ingenjörer

Medbestämmandeorgan Utses vid behov

PTK:s representation i styrelser och övriga organ 
– Fremias området
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PTK:s representation i styrelser och övriga organ  
– Aa-området, Svensk Scenkonst, Fastigo

Ordinarie Suppleant

Allrådet (Aa) Utses vid behov

TRS

Styrelsen Ann Lundberg Westermark, PTK 
Mika Romanus, Scen & Film 
Magnus Berg, DIK 
Patrik Pedersen, Unionen 
Camilla Brown, Lärarförbundet 
Renée Andersson, LO 
Antonio Ropero, Ledarna

Arbetsutskott Ann Lundberg Westermark, PTK 
Mika Romanus, Scen & Film

LFU-nämnd Aa/Fastigo-PTK Ann Lundberg Westermark, PTK 
Vakant, PTK

Vakant, Unionen 
Vakant

Skiljenämnd LFU Utses vid behov  

Fastighetsbranschens  
Samverkansråd (Fastigo)

Utses vid behov

Skiljenämnd i rättstvister  
(Fastigo)

Utses vid behov
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Övrig representation PTK

Ordinarie Suppleant

Centralt medbestämmanderåd 
LO/PTK

Utses vid behov

Gemensam kommitté för arbets- 
tagarkonsulter LO/PTK

Utses vid behov

Stipendienämnd för stiftelsen 
fond till minne av ömsesidiga  
olycksfallsförsäkringsbolaget 
Land och Sjö

Vakant

Ann Lundberg Westermark, PTK

PTK:s utbildningsstiftelse

Styrelsen Martin Linder, Unionen (ordförande) 
Marina Åman, Unionen 
Richard Malmborg,  
Sveriges Ingenjörer 
Andreas Miller, Ledarna 
Magnus Hedberg, Akavia 
Camilla Brown, Lärarförbundet 
Ulrika Hyllert, Journalistförbund 
Ann Lundberg Westermark, PTK 
(sekreterare)

Revisorer Sara Kullgren, Ledarna 
Fredrik Sjölander, KPMG

TAM-arkiv

Stämma Eva Blomgren, PTK
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