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Dagordning LOs representantskapsmöte den 23 oktober 2013 
 
1.  Mötets öppnande 

2.  Upprop 

3.  Antagande av dag- och arbetsordning 

4.  Val av två ordförande 

5.  Val av sekreterare 

6.  Val av två justerare för protokollet 

7.  Beslut om representantskapsmötets offentlighet 

8.  Normalstadgar för LO-distrikten och Stadgar för LO-sektionerna 

9. Slutrapportering av projektet Arbetsmarknaden efter krisen 

10. Förbundsavgifter till LO 

11. Motionsbehandling 

12. LOs studieutredning 

13. Inriktning för organisering och medlemsvärvning fram till kongressen 2016 

14. Övriga frågor 

15. Avslutning 

 

 

 
8. Normalstadgar för LO-distrikten och Stadgar för LO-sektionerna 
Slutrapport avseende normalstadgar för LO-distrikt och stadgar för LO-sektioner. 

 

Förslag till beslut: 

 

att notera informationen. 

 

 
9.  Slutrapportering av projektet Arbetsmarknaden efter krisen 
Utredningsprojektet Arbetsmarknaden efter krisen tillsattes av LOs representantskap 

våren 2010. Projektarbetet har bedrivits av en arbetsgrupp bestående av utredare, eko-

nomer, ombudsmän och specialister på LO-kansliet och LO-förbunden. Projektet har 

tagit fram fyra delrapporter som på olika sätt speglar utmaningarna på arbetsmark-

naden.  

 

Slutrapporten belyser hur den svenska modellen bör utvecklas och stärkas för att möta 

morgondagens arbetsmarknad. Genom att överlämna slutrapporten till LOs represen-

tantskap hösten 2013 avslutas projektet. 

 

Förslag till beslut: 

 

att notera utredningsprojektet Arbetsmarknaden efter krisens slutrapport ”Vingarnas 

trygghet i en modern och hållbar arbetslinje. Den svenska modellen på 2010-

talet”. 

 

 

10. LOs Finanskommittés förslag till förbundens avgift till LO 
 

LOs kongress 2008 beslutade att fastställa förbundens avgift till LO för 2009 till 14 

kr per år och medlem och att avgiften därefter har följsamhet med förbundens med-
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lemsavgifter. LOs finanskommitté har i uppdrag att till LOs representantskap årligen 

redovisa förslag om avgift till LO. 

  

Förbundens resurser styrs av två faktorer, dels utvecklingen av medlemsantalet och 

dels av utvecklingen av medlemsavgiften till förbunden. LO-avgiften är kopplad till 

förbundens medlemsantal.  

 

För att uppnå följsamhet med förbundens resursutveckling baseras förändringen av 

avgiften till LO på den genomsnittliga förändringen i förbundens medlemsavgifter per 

medlem.  

 

Från medlemsstatistiken som förbunden rapporterar in till LO hämtas antalet aktiva 

medlemmar 31 december året innan och antalet aktiva medlemmar 31 december sen-

aste året. 

 

Förbundens resursutveckling, d.v.s. medlemsavgifter exklusive transfereringar till 

exempelvis försäkringar, A-kassa eller avdelningar rapporteras in i särskild ordning 

till LO. 

 

Kalkylexempel 
 

Beräkning för 2011 

Antalet aktiva medlemmar 31 december 2010 var 1 318 343 Antalet aktiva medlem-

mar 31 december 2011 var 1 301 162. 

 

För att få det genomsnittliga antalet aktiva medlemmar 2011 summeras medlemsanta-

let 31 december 2010 med medlemsantalet 31 december 2011 och delas i två. 

 

1 301 162 + 1 318 343 = 2 619 050/2 = 1 309 753  

 

Enligt förbundens inlämnade uppgifter fick förbunden in 3 252 796 tkr i intäkter från 

medlemmarna 2011.  

 

För att få intäkt per medlem divideras intäkterna med det genomsnittliga medlemsan-

talet. 3 252 796 /1 309 753 = 2 484 kr/medlem.  

 

Detta ger förbundens genomsnittliga medlemsavgift per medlem för 2011. 

 

För att se förändringen mellan 2012 och 2011 görs samma beräkning för 2012. 

 

Beräkning för 2012 

 

Antalet aktiva medlemmar 31 december 2012 var 1 291 573. Antalet aktiva medlem-

mar 31 december 2011 var 1 301 162.  

 

För att få det genomsnittliga antalet aktiva medlemmar 2012 summeras medlemsanta-

let 31 december 2011 med medlemsantalet 31/12 2012 och delas i två. 

 

1 291 573+ 1 301 162 = 2 592 735/2 = 1 296 368  
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Enligt förbundens inlämnade uppgifter fick förbunden in 3 309 768 kr i intäkter från 

medlemmarna 2012.  

 

För att få intäkt per medlem divideras intäkterna med det genomsnittliga medlemsan-

talet 3 309 768 /1 296 368 = 2 553 kr/medlem. 

 

Detta ger förbundens genomsnittliga medlemsavgift per medlem för 2012. 

 

Den genomsnittliga förändringen i förbundens medlemsavgifter per medlem blir ök-

ningen mellan 2 484 kr/medlem 2011 och 2 553 kr/medlem 2012 och ökningen blir: 

 

(2 553 /2 484) = 1,028, en ökning med 2,8 %. 

 

Avgiften till LO i klass 2 blir därmed 17,14 dvs. 16,67*1,028=17,14 

 

Avgiftssystem  

Nuvarande avgiftssystem består av tre avgiftsklasser, där förbunden hänförs till de 

olika klasserna beroende på sitt relativa löneläge. Avgiften i klass 1 är 5 procent högre 

än avgiften i klass 2 och i klass 3 är avgiften 5 procent lägre än i klass 2. Vid kongres-

sen 2012 beslutades om nedanstående indelning i avgiftsklasser. 

 

Tabell 3. Indelning av förbunden i avgiftsklasser 

 

Klass 1 (+ 5 procent) Klass 2 Klass 3 (-5 procent) 

Byggnads GS Fastighets 

Elektrikerna Livs Handels 

Pappers IF Metall Hotell- o restaurang 

Målarna SEKO Kommunal 

 Transport Musikerna 

 

 

Förslag till beslut: 

 

att fastställa förbundens avgift till LO för verksamhetsåret 2014, till 17,14 kr/ månad 

och medlem i avgiftsklass 2. 

 

11. Motionsbehandling 
 

Motion 1 - Förändringsledarutbildning inom ramen för LOs kunskapssy-
stem 
Kommunalarbetareförbundet  

 

LO-förbunden har under många år arbetat med att öka jämställdheten mellan kvinnor 

och män och Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Trots detta lever 

vi fortfarande i ett samhälle där kvinnor diskrimineras i arbetslivet och i samhället i 

övrigt. Kvinnor har sämre villkor än män på många områden i arbetslivet och sam-

hället. Som kvinna blir du alltid påmind om att kön gör skillnad.  

 

I Sverige har vi en extremt könsuppdelad arbetsmarknad, vilket märks när vi tittar på 

LO-förbunden. Vi pratar om kvinnodominerade förbund och mansdominerade för-
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bund, kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Arbetsvillkoren för kvin-

nor och män skiljer sig fortfarande väsentligt åt. Exempel på detta är lön, arbetsklä-

der, rätten till heltid med mera. 

 

Även om vi tar kliv framåt för ett jämställt samhälle går det alldeles för långsamt. 

Med den förändringstakt vi har i dag får vi vänta i många årtionden innan vi når ett 

jämställt arbetsliv och där arbetsvillkoren är jämställda. Detta är inte acceptabelt. Vi 

måste öka takten. LO och förbunden måste i högre grad än i dag driva på i denna 

fråga. Det är dags att gå från ord till handling. 

 

LO och förbunden behöver arbeta systematiskt med värderingar hos förtroendevalda 

och anställda när det gäller jämställdhet. LO behöver jobba ännu hårdare och med 

fler verktyg för att förändra den systematiska diskriminering som kvinnor utsätts för.  

Gedigna utbildningsinsatser med åtföljande uppdrag att driva förändring, är ett kon-

cept som vi i Kommunal har goda erfarenheter av. 

 

Kommunal har sedan närmare tio år tillbaka utbildat ett stort antal förändringsle-

dare, som nu är verksamma i förbundet. Det har varit lyckosamt och gett goda resul-

tat. På individnivå upplever våra förändringsledare att utbildningens växelverkan 

mellan genusteori och egna erfarenheter har gjort att de nu tydligare ser beteende-

mönster ur ett strukturellt perspektiv. Med ”genusglasögonen” på menar deltagarna 

att de kan se betydelsen av kön i vardagsliv och organisation på ett nytt sätt. 

Ur ett organisationsperspektiv kan vi inte säga att kvinnor och män har samma möj-

ligheter, rättigheter och skyldigheter, men det har skett en tydlig förändring i på vilket 

sätt jämställdhetsfrågorna kan ta plats på dagordningen. Man kan i dag ifrågasätta 

beslut och verksamhet som inte tagit hänsyn till jämställdhetsperspektivet. De sexist-

iska skämten har minskat, representationen har synliggjorts och förändrats.  

Ur ett medlemsperspektiv kommer det att ta lång tid än innan mäns och kvinnors vill-

kor i arbetslivet är jämställda, även förbundsinternt i Kommunal. Men vi ser tydliga 

tecken på att förändringsledarnas aktivitet i förbundet påverkar i rätt riktning. 

 

Vi menar att det är hög tid att LO ökar tempot i jämställdhetsarbetet. Vi föreslår att 

LO som ett led i detta inför en förändringsledarutbildning inom ramen för LOs kun-

skapssystem som kontinuerligt står till förbundens förfogande. Vidare att LO bekostar 

utbildningen för de tio första förändringsledare i varje förbund, för att ge alla likvär-

diga möjligheter att komma igång. Förbunden svarar sedan själva för att hålla liv i 

förändringsarbetet och för att utbilda ytterligare förändringsledare.  

 

För att LO-styrelsens arbete med jämställdhet ska vitaliseras bör även styrelsen få 

möjlighet att tillägna sig skärpta ”genusglasögon”. Vi föreslår därför att styrelsen får 

en komprimerad utbildning som genomförs för styrelsen tillsammans. 

 

Vi förslår därför 

 

att det i LOs kunskapssystem ska finnas en förändringsledarutbildning som 

återkommer kontinuerligt, 

 

att LO bekostar utbildningen för de tio första förändringsledarna i varje för-

bund, 
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att förbunden uppmanas att utbilda ytterligare förändringsledare och aktivt 

driva ett arbete som syftar till att utrusta fler förtroendevalda med ”genusglas-

ögon” samt 

 

att LOs styrelse genomgår en komprimerad utbildning för att tillägna sig ”ge-

nusglasögon” med bättre skärpa.  

 

Utlåtande 
att det i LOs kunskapssystem ska finnas en förändringsledarutbildning som 

återkommer kontinuerligt, 

 

att LO bekostar utbildningen för de tio första förändringsledarna i varje för-

bund, 

 

att förbunden uppmanas att utbilda ytterligare förändringsledare och aktivt 

driva ett arbete som syftar till att utrusta fler förtroendevalda med ”genusglas-

ögon” samt 

 

att LOs styrelse genomgår en komprimerad utbildning för att tillägna sig ”ge-

nusglasögon” med bättre skärpa.  

 

 

Motionärerna pekar helt riktigt på att det finns mycket kvar för fackföreningsrörelsen 

att arbeta med vad gäller jämställdhetsfrågorna. Styrelsen delar motionärernas upp-

fattning att vi inte har tid att vänta många årtionden innan vi når ett jämställt arbetsliv.  

 

Fackföreningsrörelsen har ett ansvar för att driva på utvecklingen fackligt och poli-

tiskt. Men vi har också ett ansvar för hur jämställdhetsarbetet fortlever i våra egna 

organisationer. LO är en traditionsfylld och inflytelserik organisation. Det kräver en 

gedigen kunskap om hur och varför normer och strukturer formar ojämställdhet och 

vilka konsekvenser det får. För att styra fackföreningsrörelsen mot ökad jämställdhet 

krävs ett strategiskt och grundligt arbete där även den egna positionen problematise-

ras. 

 

Kunskaper om jämlikhet och genus blir viktiga verktyg för att bättre kunna identifiera 

fackliga frågor och för att långsiktigt förbättra arbetsförhållandena och arbetsmark-

naden för både kvinnor och män. Utbildning är en av de viktigare beståndsdelarna för 

att driva förändring. Det fackligt feministiska perspektivet bör vara en självklar del i 

den ordinarie fackliga utbildningen. 

 

LO har analyserat könsrepresentationen inom LO och LO-förbunden i en rapport som 

släpps i höst. Rapporten belyser vikten av en genomgripande utbildningsinsats för att 

skapa långsiktig förändring inom den fackliga organisationen. Rapporten betonar att 

en sådan utbildningsinsats med fördel kan hämta erfarenheter och inspiration från den 

normförändrande utbildning som genomfördes i Kommunal. Det är LO-styrelsens 

ambition att arbeta vidare utifrån den analys och förslag till visare arbete för en mer 

jämställd organisation som rapportens analys resulterar i. 

 

LO kommer att tillsätta en studieutredning vars mål är att komma med förslag på ett 

nytt, utvecklat tvärfackligt utbildningssystem som på bästa sätt understödjer förbun-
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dens och LOs framtida arbete och visioner. Utredningen ska ha som utgångspunkt att 

bygga ett utbildningssystem som inte tar sin start i befintliga utbildningsstrukturer 

utan istället genomsyras av tanken om hur facklig utbildning skulle se ut idag om vi 

utgick från ett nolläge. Genus kan vara ett viktigt perspektiv för utredningen. Dock 

kommer inte utredningen att gå in på detaljnivåer vad gäller kurser och dess innehåll.  

 

Kunskapssystemet som det ser ut i dag förvaltas av LOs centrala utbildningskommitté 

där samtliga förbund är representerade. Där bereds frågor som metoder, kurser och 

innehåll. De förslår även finansiering av verksamheten då det finns en blandning av 

LO-finansierad och förbundsfinansierad kursverksamhet. LOs råd för tvärfackligt 

arbete bör i framtiden också ta ett mer övergripande beredningsansvar för de fackliga 

utbildningarna. 

 

I båda dessa råd finns alla förbunden representerade och frågan skulle på så sätt få en 

ordentlig beredning, varför motionens innehåll bör hänskjutas till de båda råden. 

 

Förslag till beslut: 

 

att anse motion 1 besvarad.  

 

 

Motion 2 - Krångligt att byta fackförening 
IF Metalls avdelning 32 

 

Många av våra medlemmar upplever det som krångligt att idag byta fackförbund när 

de börjar arbeta i en annan bransch. Detta gör att man ibland stannar kvar som fel-

organiserad i den nya branschen eller i värsta fall blir utesluten då man missar delar 

i övergångsprocessen. 

 

Detta var uppe på LO-kongressen 2012 under motionerna 13.17-13.20, 13.21 första 

att-satsen samt 13.22 där följande svar gavs: 

 

I motionerna 13.17-13.22 beskrivs problemet med att det är krångligt och svårt att 

byta medlemsförbund. LO-förbunden tappar många medlemmar när de ska byta för-

bund. Frågan har diskuterats i LOs råd för högre organisationsgrad vid ett flertal 

tillfällen och ett arbete med att lösa problemet är i full gång. 

 

Målet är att med hjälp av en databas, som LO ansvarar för, föra över medlemmar 

mellan förbunden på ett enkelt sätt. Idag finns sex olika medlemssystem inom LO-

förbunden och arbetet har inriktats på att utarbeta vägar för informationsutbyte mel-

lan dessa olika system. 

 

Förbunden har olika rutiner för hantering av nya medlemmar och avsikten är inte att 

ändra på dessa. Däremot är det av största vikt att förbunden har ett enhetligt uppträ-

dande när en övergång mellan två förbund ska ske. Införandet av ett fungerande 

övergångssystem ska ske under 2012. 

 

Med detta ansågs motionerna Besvarade och detta fastställdes av kongressen. 

 

Då vi inte kan se att detta genomförts så föreslår vi representantskapet att besluta: 
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att arbeta för att förenkla övergång av medlemskap mellan förbund inom LO-

förbunden. 

 

Utlåtande 
 

att arbeta för att förenkla övergång av medlemskap mellan förbund inom LO-

förbunden. 

 

Arbetet med att utforma ett fungerande system för övergångar mellan förbund har 

pågått och är nu i princip klart. Det har försenats på grund av komplexiteten i det hela 

med alla förbunds olika system och rutiner. 

 

Det mesta är nu gjort i den gemensamma lösningen, kvar återstår implementeringen i 

förbunden och de anpassningar som behöver göras. 

 

Huvuddragen och sammanfattning av det gemensamma arbetet är följande: Det som 

ska utbytas mellan förbunden är information om när en medlem ska byta förbund. 

Fram till förbundens ”dörr” ansvarar projektet för. Det som ska ske inom respektive 

förbund ansvarar förbunden för själva så som kopplingar till befintliga medlemssy-

stem, rutiner m.m.  

 

Frånträdande förbund sänder över uppgifter till overgang.lo.se som sorterar medlem-

marna och sänder uppgifterna vidare till tillträdande förbund. 

 

Tillträdande förbund får en signal om att det är medlemmar på väg och plockar upp 

dessa. Därefter hanteras medlemmarna enligt de rutiner som varje förbund har.  

 

Det system som byggs är indelat i två huvudspår på önskemål av förbunden, automa-

tisk och manuell. 

• Automatisk koppling till det egna medlemssystemet (Websevices). 

• Manuell import av textfil via systemets webbgränssnitt. 

• Manuell inmatning i formulär via systemets webbgränssnitt.  

 

Två förbund, Byggnads och Livs, har meddelat att man avser att gå igång med Web-

services direkt. Övriga förbund någon av de två manuella processerna. 

 

Utbildning har genomförts i augusti för användare på förbunden. Nu tar arbetet i för-

bunden vid för att kunna överföra och motta medlemmar och se till att rutinerna som 

ska ske inom förbunden fungerar. 

 

Förslag till beslut: 

 

att anse motion 2 besvarad. 

 
 
Motion 3 - Satsa på Ostkustbanan 
IF Metall avdelning 7 Södra Norrland 
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Norrland i stort och även i hög grad Gävleborg ger landet höga exportvärden. Detta 

genom den råvarubaserade industrin som förser landet, Europa och världen med mi-

neraler, stål och trä. 

 

Kapaciteten på transportnätet, framförallt Ostkustbanan är nära kollaps. Det är inte 

heller ”fair” att transittrafiken med gods hotar att tränga ut persontrafiken på järn-

väg. Detta i ett läge när persontrafiken mellan Stockholm – Umeå introduceras och 

den nya trafiken på Botniabanan och Ådalsbanan kommer igång. Den regionala per-

sontrafiken utvecklas mycket positivt både vad gäller arbetsmarknads- och studiere-

sor. 

 

Från år 2000 har antalet tåg på Ostkustbanana ökat med 80 procent. Om tio år be-

döms den ha ökat 50 procent ytterligare. Idag går cirka 70 tåg per dygn på banan 

mellan Sundsvall och Gävle och på sträckan Gävle – Stockholm går cirka 120 tåg per 

dygn (varav 104 persontåg). Som jämförelse kan vi ta sträckan Mjölby – Hallsberg, 

där planeras dubbelspårsutbyggnad. Den tio mil långa sträckan trafikeras av 45 tåg 

per dygn. Att jämföras med Ostkustbanan Gävle – Sundsvall. Den 21 mil långa 

sträckan trafikeras av 70 tåg per dygn. 

 

Ostkustbanan är i den norra delen, Sundsvall – Gävle, en kurvig och backig enkel-

spårjärnväg. Trafikverket, som försöker att temporärt lappa över de värsta olägen-

heterna, har planerat eller håller på att bygga tio mötesstationer. Frågan är dock om 

de gör mer skada än nytta. Visserligen kan tio fler tåg per dygn trafikera banan, men 

mer räcker insatserna inte till. Uteblivna insatser söder om Gävle (Skutskär – Fu-

ruvik) och norra infarten till Uppsala lamslår dessutom all Norrlandstrafik. 

 

Antalet tåg på Ostkustbanan skulle kunna öka till 200-300/dygn med dubbelspår. Då 

skulle det stora tryck som de miljöbelastande långtradarna medföra kunna reduceras 

kraftfullt. Ett tåg kan ta laster som motsvarar 30 långtradare. Nu blir utvecklingen 

istället tvärtom. Antalet långtradare ökar stadigt! 

 

Med dubbelspår skulle den flaskhals som Ostkustbanan utgör i ett europaperspektiv 

istället förvandlas till tillväxtmotor. Transittrafiken skulle gå smidigt från/till Ryss-

land över Finland – Sverige och mot kontinenten. EU-kommissionen har tillstrykt 

Botniska korridoren som aktuell för TEN-T-medel. Nu verkar EU-budgeten minska för 

vissa insatser, vad händer om den svenska regeringen inte driver frågan om dubbel-

spår? Det innebär, förutom att utvecklingen stannar av, att de 20 procent av kostna-

den för dubbelspårsutbyggnaden som kunde ha finansierats inte kommer Sverige till 

del. 

 

Västernorrland och Gävleborg har tillsammans en befolkning på drygt en halv miljon 

invånare. Under många år har befolkningsutvecklingen varit negativ. Under det sen-

aste året har den vänt till svagt positiv för Gävleborg, i Västernorrland fortsätter 

nedgågen. 

 

På den regionala arbetsmarknaden har Gävleborg och Västernorrland vardera fyra 

arbetsmarknadsområden (FA-områden). Det visar att arbetsmarknaderna är alltför 

små och måste växa samman. Ska ”dragarna” Gävle-Sandviken och Sundsvall kunna 

vara motorerna för en utveckling av övriga delar av länet måste arbetsmarknaderna 
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samverka och växa. Då måste de regionala resorna underlättas. En förutsättning är 

att tågtrafiken fungerar. Bussar är inget alternativ. Då tvingas familjerna att flytta! 

 

Därför yrkar vi 

 

att  LO jobbar aktivt i frågan med Ostkustbanan, 

 

att LO påverkar politiker/tjänstemän på regional och central nivå kring Ostkustba-

nan samt 

 

att LO-distriktet i Dalarna/Gävleborg samlar förbunden kring denna viktiga fråga. 

 

Utlåtande 
 

att  LO jobbar aktivt i frågan med Ostkustbanan, 

 

att LO påverkar politiker/tjänstemän på regional och central nivå kring Ostkustba-

nan samt 

 

att LO-distriktet i Dalarna/Gävleborg samlar förbunden kring denna viktiga fråga. 

 

Det finns flera skäl till att bygga ut järnvägssystemet i allmänhet och att påbörja arbe-

tet redan nu. Dagens höga arbetslöshet innebär att det finns en stor outnyttjad kapa-

citet i ekonomin och att tidigarelägga järnvägsinvesteringar skulle därför skapa många 

eftertraktade arbetstillfällen. Ett utbyggt järnvägsnät är också en nödvändig investe-

ring för framtiden. I likhet med andra länder har Sverige behov av att minska sina 

utsläpp av växthusgaser. Då en stor del av dessa utsläpp i Sverige kommer från trans-

portsystemet, dock inte järnvägstrafiken, skulle en ökad andel transporter på järnväg 

bidra till att minska Sveriges negativa klimatpåverkan.  

 

För att detta ska ske måste vi ha ett järnvägssystem som inte bara klarar av att hantera 

dagens efterfrågan på järnvägstransporter, det ska också erbjuda snabba och leverans-

säkra transporter i större omfattning än idag. Då nuvarande järnvägssystem inte klarar 

av att leva upp till dagens förväntningar är det ett omfattande investeringsarbete som 

krävs. LOs uppfattning är att om Sverige ska klara av att tillgodose framtidens trans-

portkrav så måste järnvägskapaciteten byggas ut. 

 

Trafikverket presenterade nyligen sitt ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 

2014-2025”. I denna redovisar de vad de anser att de 522 miljarder som regeringen 

har anslagit för åtgärder i transportsystemet bör användas till. Myndighetens förslag 

för Ostkustbanan är följande: 

 

 Sträckan Skutskär-Furuvik får dubbelspår. Det ska byggas och stå klart 2014-

2016 

 Sträckan Gävle- Sundsvall får ökad kapacitet. Byggs och står klart 2014-2016 

 Sträckan Gävle-Sundsvall (inkl. Ådalsbanan) får kapacitetsförstärkningar. 

Denna brist vill Planverket utreda ytterligare. Utredningen bör genomföras 

2014-2016. 
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Även när detta är genomfört menar Trafikverket att det kommer finnas kvar brister i 

robusthet och kapacitet för långväga gods på Ostkustbanan mellan Härnösand-Gävle 

också efter 2025. 

 

Det kommer dessutom att finnas brister i användbarhet och robusthet vid arbetspend-

ling för tågresenärer på banan Gävle-Härnösand efter 2025. Ostkustbanan förefaller 

således inte leva upp till de krav och förväntningar som finns på järnvägssträckan.  

 

Redan idag kan vi dessutom se hur tågets kokurrenskraft har försämrats för persontra-

fiken på Ostkustbanan. Restiden mellan Stockholm och Sundsvall har förlängts från 

tre till nästan fyra timmar.  

 

Huruvida det inom ramen för Trafikverkets satsningar finns möjlighet till ompriorite-

ringar av de 522 miljarderna är svårt att säga. Däremot är det uppenbart att den 

summa som riksdagen avsatt för trafikinvesteringar inte är tillräcklig. LOs uppfattning 

är att staten måste ta ett större ansvar för att skapa en effektiv och ekologiskt hållbar 

infrastruktur och att det nu är ett bra tillfälle att öka investeringarna i vårt transportsy-

stem. Riksdagen bör därför besluta om att avsätta ytterligare medel för en utbyggnad 

av järnvägssystemet. Detta är ett krav som LO driver och det finns anledning att i 

samband med detta uppmärksamma beslutsfattarna om bristerna i Ostkustbanan. 

 

LO distriktet i Gävleborg/Dalarna har redan uppmärksammat regeringen på detta ge-

nom en skrivelse till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.  

 

Förslag till beslut: 

 

att anse motion 3 besvarad. 

 

 
12. Projektdirektiv för LOs studieutredning 
 

Bakgrund 

Det är nu många år sedan nuvarande kunskapssystem utvecklades och beslutades av 

LOs styrelse, ett system som vi kan konstatera byggdes för att fungera i en annan 

samtid än den vi ser idag. Det senaste decenniet har de otrygga anställningarna och 

arbetslösheten ökat dramatiskt, även bemanningsföretag och ofrivilliga deltider är ett 

mer eller mindre permanent inslag på svensk arbetsmarknad. Facket har tappat många 

medlemmar och resurserna har minskat, men behovet av facklig utbildning är troligen 

större nu än någonsin. Kunskapssystemet har sedan det infördes reviderats och disku-

terats vid ett flertal tillfällen men det är nu dags att än en gång reflektera över hur de 

fackliga studierna på bästa sätt kan organiseras för att möta den omvärld vi befinner 

oss i nu, och den framtid vi ser framför oss.  

 

Facklig utbildning är ett av de kraftfullaste verktygen för facklig utveckling, om vi 

använder den på rätt sätt. Avgörande är då att ledningarna i LO-förbunden tar ett stra-

tegiskt ansvar för hela systemet, både när det gäller inriktning och rekrytering. 

 

Mål 
Utredningen ska komma med förslag på ett nytt/utvecklat tvärfackligt utbildningssy-

stem som på bästa sätt understödjer förbundens och LOs framtida arbete och visioner.  
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Syfte 

Att utbildningssystem till sitt innehåll och organisation arrangeras på ett för alla opti-

malt sätt, att systemet understödjer och är fortsatt pådrivande i det fackliga utveckl-

ingsarbetet samt att det ökar tvärfackligheten.  

 

Avgränsning 
Förslaget ska omfatta allt från tvärfackliga utbildningar för medlemmar till spetsut-

bildning för framtidens fackliga förbundsledningar. 

 

Metod, styrdokument och underlag 

Utredningen ska ha som utgångspunkt att bygga ett utbildningssystem som inte tar sin 

start i befintliga utbildningsstrukturer utan istället genomsyras av tanken om hur fack-

lig utbildning skulle se ut idag om vi utgick från ett nolläge. Systemet ska byggas på 

sådant sätt att det ges möjligt att ta hänsyn till LO-styrelsens beslutade prioriteringar 

och mål. 

 

Jämställdhetsperspektivet måste i allra högsta grad påverka utredningen då studierna 

är ett av de kraftfullaste verktygen för facklig utveckling och för det fackliga uppdra-

get. 

 

Det är av yttersta vikt att förbundsledningarna engagerar sig i arbetet med en ny studi-

eutredning. Även utförarna av nuvarande utbildningar bör involveras då de utgör en 

stor del av nuvarande kunskapssystem.  

 

Utredningen ska intervjua samtliga förbundsledningar, tillsammans med respektive 

studieansvarig, om deras förväntningar på ett nytt fackligt utbildningssystem. 

 

En fokusgrupp med uppgift att ge sin syn på behov av utbildning och utveckling för 

framtidens förtroendevalda tillsätts. 

 

LOs kongressbeslut samt stadgar i de delar som behandlar studier ska verka som styr-

dokument för arbetet.  

 

Både arbetet med, och resultatet av, Vision 2018 ska utgöra ett av underlagen för det 

fortsatta arbetet. 

 

LOs årligt uppdaterade omvärldsanalys bör finnas med som underlag för att fånga 

frågor inom och utom vår fackliga sfär som kan påverka de fackliga studierna. 

 

Möjlighet bör finnas att använda LO-panelen för medlemsundersökningar samt soci-

ala medier, hemsidor m.m. kring frågor om studier och förtroendeuppdrag i det fall 

behov uppstår. 

 

Organisation 

Gabriella Lavecchia, ombudsman på LOs kommunikationsenhet utses som projektle-

dare. Därutöver utser tvärfackliga rådet en styrgrupp bestående av 13 personer varav 7 

förbundsrepresentanter. Möjlighet att nominera förbundsrepresentanter ges fr.o.m. den 

8 oktober, ytterligare information om hantering kommer att sändas ut efter att styrel-
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sen beslutat om projektdirektiven. I övrigt föreslås styrgruppen utgöras av nedanstå-

ende funktioner där respektive organisation inom sig utser representant. 

 

 Studieansvarig på LO 

 Ungdomsombudsman på LO 

 1 representant från ABF 

 1 representant från Runö 

 1 representant från LO-distrikten 

 

Styrgruppen ska kontinuerligt rapportera till LOs Centrala Utbildningskommitté 

(LCU) samt Rådet för tvärfackligt arbete. 

 

Resurser 

Förutom de personella resurser från LO som behövs i form av projektledare och andra 

på kansliet berörda personer, behövs även ekonomiska resurser, även om dessa i detta 

läget bedöms vara blygsamma. En mer detaljerad budget beslutas vid senare tillfälle 

av Rådet för tvärfackligt arbete. 

 

Tidplan 

En målsättning är att studieutredningen presenteras på representantskapet i oktober 

2014 men beroende på utredningens omfattning kan detta komma att revideras. En 

mer detaljerad tidsplan presenteras av styrgruppen och beslutas av Rådet för tvärfack-

ligt arbete. 

 

Förslag till beslut: 

 

att notera rapporten. 

  

 

13. Inriktning för organisering och medlemsvärvning fram till kongres-
sen 2016 

 

LOs styrelse beslutade hösten 2006 att LO och LO-förbunden gemensamt och lång-

siktigt ska prioritera medlemsvärvning för att öka organisationsgraden. Organisering 

och medlemsvärvning var respektive förbunds uppgift, men LOs styrelse ansåg frågan 

vara så viktig att samverkan inom LO måste ske. Vid den tidpunkten beslutades att 

LOs roll skulle vara att anordna erfarenhetsutbyte, driva opinion och att samordna 

gemensamma aktiviteter centralt eller genom LO-distrikten och i kommunerna. Så 

småningom kom detta arbete att samlas i ett projekt kallat Högre organisationsgrad 

som lever än idag. 

 

Vid LO-kongressen 2008 beslutade om ett antal åtgärder för att öka organisationsgra-

den, som bl.a. utveckla en för förbunden gemensam fackets 24-timmarsservice, att 

förenkla för medlemmar att flytta sitt medlemskap mellan förbund men också att för-

enkla processen att bli medlem. Kongressen beslutade också att initiera prov på lokal 

samverkan för att stärka de anställda och öka organisationsgraden i bemanningsföre-

tagen samt att utreda behovet och möjligheterna att erbjuda grupper med svag anknyt-

ning till arbetsmarknaden anpassat medlemskap. 
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För att få igång arbetet tillsatte LOs styrelse år 2010 rådet, ”Förbundsgemensamt råd 

för medlemsvärvning och organisering” vilket också var direkt underställt LOs sty-

relse och leddes av dåvarande ordförande Wanja Lundby-Wedin. En del av de mobili-

serande och opinionsbildande insatserna som genomfördes under ledning av rådet var 

Stora Resan, ett projekt som så småningom utmynnade i att vi nådde ca. 86.000 unga 

människor för att fråga dem om hur de såg på facket. År 2012 gick det förbundsge-

mensamma rådet för medlemsvärvning och organisering, och de frågor som hantera-

des där, upp i Rådet för tvärfackligt arbete. 

 

 

Medlemsutveckling och organiseringsgrad 
Ett stort arbete har gjorts i förbunden och i LO och det har visat resultat, även om det 

tagit tid. Länge tog man nya och gamla medlemmar för givet, närmast som en oändlig 

naturresurs, men de senaste åren har de flesta vänt och jobbat målmedvetet med frå-

gorna. Kunskapen har ökat, och frågan har aktualiserats i många förbund där allt fler 

har insett vikten av att ha en professionell attityd och inställning till frågan.  

 
 

Trots att medlemsutvecklingen är fortsatt neråtgående har förbunden under denna tid 

värvat över 100 000 nya medlemmar årligen.  

 

Organisationsgraden för arbetare har på ett år ökat med 0,2 procent och är nu på 68,3 

procent*, tjänstemännen har en organisationsgrad på 73,5 procent med en ökning på 

0,8. Totalt för alla är den fackliga organisationsgraden nu 71,3 procent . 

 

*Mätning SCB, AKU 1Kv 2013 

 

Att arbeta med fram till kongressen 2016 
Fokuseringen på att organisera, värva medlemmar och på att behålla de som redan är 

medlemmar, måste fortsätta och dessutom skärpas ytterligare. Organisering och med-

lemsvärvning ska vara ett prioriterat område som genomsyrar all verksamhet och vara 

ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund, alla klubbar, sektioner och avdelningar. 

Det ska vara en av de högst prioriterade frågan i LOs styrelse och ska arbetas med 

tvärfackligt i kommunerna och i LO-distrikten. Därför bör också LOs arbete i dessa 

frågor som idag hanteras i projektet Högre organisationsgrad inlemmas i den ordinarie 

verksamheten istället för att som nu bedrivas i projektform. Frågorna bör praktiskt 

hanteras av Rådet för tvärfackligt arbete. 

 

Antal medlemmar LO-förbunden   

1 400 000
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Väldigt många startar idag sitt yrkesliv med otrygga anställningar, visstidsanställning-

ar eller som anställda i bemanningsföretag eller hamnar någon gång under sitt yrkesliv 

i en sådan situation. Alla dessa är också grupper med låg organisationsgrad och borde 

därför vara en prioriterad målgrupp i värvningsarbetet. Utifrån detta bör förbunden 

även undersöka förutsättningarna för ett anpassat medlemskap till grupper med så 

kallat svag anknytning till arbetsmarknaden. 

 

För att arbetet med organisering och medlemsvärvning ska bli framgångsrikt krävs 

dels ett synliggörande av värdet av det fackliga medlemskapet, en ökad facklig till-

gänglighet och närvaro men också att de som ska arbeta aktivt med frågorna får den 

utbildning och det stöd de behöver. Här kan man också urskilja två viktiga huvud-

grupper; de unga vuxna som inte är med i facket och som ska ges en positiv bild av 

något de vet väldigt lite om, samt de som är lite äldre och bör fungera som positiva 

budbärare för facket på sina arbetsplatser. 

 

Flera förbund arbetar framgångsrikt med att utveckla en facklig service utanför ordi-

narie kontorstid via främst telefonservice och genom olika webbtjänster. Därutöver tar 

LO nu ett övergripande ansvar genom arbetet med Facket Direkt som syftar till att 

dels fånga upp ickemedlemmar utan vare sig kunskap om facket eller rättigheter och 

skyldigheter i arbetslivet, och dels till att slussa blivande medlemmar till rätt förbund. 

Detta som ytterligare en tjänst och ett komplement till den ordinarie fackliga verk-

samheten men det är viktigt att fortsätta arbetet med att möta medlemmar och bli-

vande medlemmar i deras vardag, både när det gäller såväl tid på dygnet som med 

olika tekniska lösningar för att möjliggöra största tänkbara tillgänglighet för så många 

som möjligt.  

 

Det är också av stor vikt att alla gymnasieelever garanteras facklig information innan 

de går ut i arbetslivet. Detta sker idag i varierande grad beroende på förbund och LO-

distrikt men vi vet att vi tyvärr når långt ifrån alla gymnasieungdomar idag, vilket gör 

att vi tappar en oerhörd potential när det gäller att värva framtida medlemmar. 

 

Det långsiktiga målet är att visa på att fackföreningsrörelsen behövs för att genom 

starka kollektivavtal ge alla arbetstagare schysta villkor på arbetsplatsen. Det ska 

framgå att den kollektiva styrkan ger den enskilde en starkare ställning och att våra 

yrken kräver yrkeskunskaper och utbildning. Fackföreningsrörelsen behövs för att 

förhindra att arbetstagare ställs mot varandra i en för alla negativ underbudskonkur-

rens. Det kortsiktiga målet är att stoppa det pågående medlemstappet. Det långsiktiga 

målet är att därefter, steg för steg, åter uppnå en genomsnittlig facklig organisations-

grad på 80 procent. 

 

Förenklat kan man säga att det är några viktiga saker som måste göras för att nå målet 

om en högre organisationsgrad. För det första måste alla nya på en arbetsplats bli till-

frågade om de vill bli medlemmar i facket. För det andra ska alla medlemmar som 

begär utträde, eller slutar betala avgift, tillfrågas om varför de gör det. För det tredje 

måste rutinerna vid övergångar mellan förbund, förbättras. Och för det fjärde måste vi 

gemensamt i LO och förbunden nå de unga i skolan innan de etablerar sig på arbets-

marknaden. 

 

Förslag till beslut: 
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att intentionerna i detta dokument utgör grund för LOs och förbundens arbete med 

organisering och medlemsvärvning fram till kongressen 2016. 

 

 


