
Trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté TCYK  
 
TCYK är en idéell intresseorganisation, bestående av arbetsgivar-, arbetstagar- och 
intresseorganisationer inom utemiljö och fastighetsbranschen. 
 
Syftet med TCYK:s verksamhet har sedan starten 1985 varit att främja 
kompetensutvecklingsinsatser och kompetensutvecklingsmetoder för de 
yrkesgrupper som arbetar med att anlägga och förvalta utemiljöer av olika slag på 
bostadsgårdar, i privata trädgårdar, i utemiljöer i anslutning till sjukhus, skolor och 
vårdinrättningar av olika slag, i parker och i friluftsområden, på kyrkogårdar och 
begravningsplatser, på idrottsanläggningar eller i utemiljöer i samband i anslutning till 
olika infrastrukturanläggningar. 
 
De organisationer som gemensamt står bakom och driver TCYK:s verksamhet är: 
 
Kommunal    www.kommunal.se 
TCYK:s kanske viktigaste medlem, eftersom Kommunal är avtalspart för stora 
grupper av arbetstagare inom utemiljöbranschen; parkarbetare, idrottsplatsarbetare, 
kyrkogårdsarbetare, trädgårdsanläggare, golfbanearbetare, plantskolearbetare… 
Kommunal har ordförandeposten i TCYK genom Anja Westberg. 
 
Gröna Arbetsgivare   www.grona.org 
En viktig arbetsgivarpart i flera av Kommunals olika avtalsområden inom 
utemiljöområdet, trädgårdsanläggare golfbanearbetare, plantskolearbetare 
 
Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation  www.svenskakyrkan.se 
SKAO är en annan viktig arbetsgivarpart till kommunal för den stora gruppen 
kyrkogårdsarbetare 
 
SKKF    www.skkf.se 
Sveriges Kyrkogårds och Krematiorieförbund är en branschorganisation med en 
historia som sträcker sig över 100 år bakåt i tiden. Bedriver idag omfattande 
utbildningsoch rådgivningsverksamhet inom området. 
 
Trädgårdsanläggarna STAF www.tradgardsanlaggarna.se 
En branscorganisation för sveriges privatägda trädgårdsanläggningsföretag. Bildades 
1947 som rikstäckande organisation men har en historia som går ca 100 år tillbaks i 
tiden då de första lokala trädgårdsanläggnings/arkitekt föreningarna bildades. 
  

http://www.kommunal.se/
http://www.grona.org/
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.skkf.se/
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Sveriges Allmännytta ( fd SABO) www.sabo.se 
En branschorganisation för sveriges allmännyttiga bostadsföretag, som i dagarna 
bytte namn från SABO till Sveriges Allmännytta. Denna branschorganisation är 
fastighetsbranschens röst in i TCYK. Det finns några avtalsområden inom 
fastighetsområdet som hanteras av arbetstagarorganisationen Fastighets och flera 
arbetsgivarorganisationer tillexempel Fastigo ,Almega, Sobona….. 
Fastigo var med i starten av TCYK:s verksamhet och samtal är påbörjade för att 
knyta även Fastigo, Sobona och Fastighets till TCYK 
 
LRF Trädgård  www.lrf.se 
LRFs underavdelning för trädgårdsodling. Inom TCYK:s yrkesbevissystem finns 
plantskoledelen inom trädgårdsodlingen representerad. 
 
FSK   www.kyrkogardschefer.se 
Föreningens Sveriges Kyrkogårdschefer är en intresseförening för gruppen 
kyrkogårdschefer med anor från 1930 talet. 
 
FSS   www.stadstradgardsmastare.se 
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare en intresseförening för gruppen 
stadsträdgårdsmästare. Bildades 1920 och fyller alltså 100 år nästa år. Denna 
förening har en viktig roll inom TCYK eftersom dom blir rösten för alla kommunalt 
anställda parkarbetare ur ett arbetsgivarperspektiv, eftersom Kommunals avtalsparter 
SKL och Sobona ännu inte är med i TCYK. 
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