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14. Våra arbetsplatser

Facket byggs inte uppifrån. Facket är inte förbundskontoren i Stockholm. Inte heller är det 
LO-borgen på Norra Bantorget. Facket är en sammanslutning av människor som bestämt 
sig för att påverka förhållandena på den egna arbetsplatsen.

Det fackliga arbetet börjar på arbetsplatsen. Löner, anställnings- och arbetsvillkor existerar 
inte i en egen värld. De är i hög grad beroende av sin omgivning. Ingen del av samhällseko-
nomin är av så grundläggande betydelse för utvecklingen av samhällets och medborgarnas 
välfärd. Genom arbetslivet byggs samhällssolidariteten. I arbetslivet ställs klassintressen mot 
varandra. Löntagare mot arbetsgivare. Här skapas och fördelas resurser. Arbetslivets villkor 
är inte givna. Till stor del är det resultatet av fackföreningsrörelsens och dess medlemmars 
kollektiva ansträngningar. Ett gott arbetsliv för alla löntagare kräver starka fackliga organi-
sationer.

Under den gångna kongressperioden har LO-förbunden enats om ett antal långsiktiga 
mål. Målen som sträcker sig fram till 2028, ska ses som en övergripande färdriktning för LOs 
löne- och avtalspolitik i kommande avtalsrörelser. Avsikten är att de gemensamma lönepo-
litiska målen ska samspela med den samhällsekonomiska politiken i kongressrapporten Full 
sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

Det svenska arbetslivet präglas av fortsatta snabba förändringar med krav på omställ-
ning och flexibla lösningar. Arbetslösheten är hög samtidigt som det är en ökande brist på 
arbetskraft inom främst skola, vård, omsorg och byggnation. Industrin använder, produce-
rar och säljer mer tjänster än tidigare samtidigt som delar av tjänstesektorn industrialise-
ras. Gränsen mellan arbetare och tjänstemän suddas ut allt mer. Utvecklingen går mot en 
ökad likriktning både inom och mellan företag och mellan privat och offentlig sektor när 
det gäller kvalitetsstyrning, personalutveckling och administration. Detta underlättar för 
att även hyra in eller lägga ut ledningsfunktioner och olika stödfunktioner på entreprenad.

Med balanserade maktförhållanden kan arbetet erbjuda såväl försörjning som tillfälle 
till personlig utveckling. En förutsättning för detta är dock att man tillåts jobba tillräck-
ligt många timmar, att man har ett gott anställningsskydd och att man får möjlighet till en 
god förankring på arbetsplatsen. De senaste decennierna har utvecklingen för en stor del av 
LO-kollektivet gått i motsatt riktning. Sedan 90-talskrisen har tidsbegränsade anställningar 
blivit mycket vanligare. De senaste tio åren har förvisso andelen med tidsbegränsade an-
ställningar och de med deltid legat på samma nivå, men med införandet av allmän visstids-
anställning har de osäkra anställningarna blivit avsevärt mer osäkra. Andelen som arbetar 
helger, kvällar och nätter har ökat. Inom de kvinnodominerade förbunden kan andelen som 
är tillsvidareanställda på heltid ligga så lågt som runt 30 procent. Andelen är därmed flera 
gånger lägre än inom mansdominerade förbunds medlemskårer, där visstidsanställningarna 
snarare minskat sedan 2007.

Bemanningsbranschen har ökat något de senaste åren och omfattade 2015 cirka 1,5 pro-
cent av samtliga anställda i Sverige. Många företag ökar emellertid nu antalet tidsbegränsat 
anställda och/eller anlitar bemanningsföretag i större utsträckning. I till exempel industri-
företagen fattas principbeslut om att cirka 20–30 procent av arbetsstyrkan ska vara inhyrd 
eller tidsbegränsat anställd.
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Vi anser att förhållandena på arbetsplatsen regleras bäst genom att parterna, centralt 
eller på branschnivå, förhandlar fram lösningar som är anpassade efter dagens struktur på 
arbetsmarknaden och att lagstiftaren därefter anpassar lagstiftning till parternas behov.

Anställningsformer
Anställningstryggheten utgör en fundamental del av arbetslivets villkor. Företag och ar-
betsgivare är vinstmaximerare. I kostnadsjakten riskerar löntagare att komma i kläm. 
Precisionsbemanning blir allt vanligare. Arbetsgivare vill vid varje tillfälle, varje dag, varje 
timme, ha exakt rätt bemanning, aldrig mer än vad arbetsbelastningen kräver för stunden. 
Arbetsgivare som upplever arbetstoppar under dagen vill ha personal där just då, inte när 
det är lite lugnare. Morgondagen innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet. Det gäller att 
snabbt kunna anpassa kostnaderna. Tillsvidareanställningar kan upplevas som trögt och 
allt för dyrt.

Precisionsbemanningens konsekvenser är skadliga. Den kostar, för löntagare och sam-
hälle. Löntagare betalar med otrygghet, utslitning, utarmning av arbetsuppgifter och lägre 
anställningsgrad. Samhället får minskade skatteintäkter och ökade kostnader genom lägre 
sysselsättningsgrad och fler sjukskrivningsdagar.

Arbetstid
Regler om arbetstid har funnits i vårt land i ungefär hundra år. Arbetarrörelsen föddes i kra-
vet på åtta timmars arbetsdag. Under de senaste 60 åren har arbetarrörelsen, genom facklig 
och politisk kamp, genomfört ett 20-tal viktiga förkortningar av arbetstiden med kortare 
arbetsvecka, längre semester och längre föräldraledighet. Det har inneburit i genomsnitt 
en förkortning vart tredje år. Därtill kommer förkortningar av arbetstiden för skiftarbetare, 
ökad rätt till studieledighet, lägre pensionsålder samt längre skolgång. Detta blir tillsammans 
en arbetstidsförkortningstakt med cirka en halv procent per år.

Lön och arbetstid utgör de två mest centrala villkoren i anställningskontraktet. Ett fung-
erande arbetsliv förutsätter välbalanserade regelverk för arbetstiden. Få frågor i den fack-
liga och politiska diskussionen har så många olika uppfattningar som frågan om en generell 
förkortning av arbetstiden. De som argumenterar för en förkortning hävdar att kortare ar-
betstid är lösningen på nästan alla problem; hälsan, jämställdheten, arbetslösheten, och att 
det dessutom skulle innebära stora ekonomiska vinster för hushållen. De som argumenterar 
emot hävdar med samma säkerhet att en kortare arbetstid skulle föra Sverige och företagen 
över ruinens brant.

En kortare arbetstid är en viktig förbättring av välfärden i vårt land. Arbetstiden i fram-
tiden kan och bör vara kortare. Det ger mer tid över för annat. Därför ska kravet på kortare 
arbetstid alltid vara en aktuell fråga inom fackföreningsrörelsen. Men diskussionen i dag 
handlar snarast om att förlänga arbetstiden. Förslagen är att arbetslivet ska förlängas, kan-
ske med två till tre år.

I debatten om förkortad arbetstid är den dominerande tanken att en arbetstidsförkort-
ning ska genomföras med bibehållen lön. Det är inte många som kan tänka sig att gå ned 
i lön i utbyte mot kortare arbetstid. Det är heller inte många som kan tänka sig en sämre 
kommunal service som en följd av de minskade skatteintäkterna som skulle bli konsekven-
sen om förkortad arbetstid byttes mot sänkt lön. Inkomsterna till kommuner, landsting och 
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stat är direkt kopplade till lönesumman. Den viktigaste slutsatsen när det gäller arbetsti-
derna är dock att minskningen av den totala arbetstiden är långsiktiga projekt. Allt annat 
är orealistiskt och riskerar utesluta andra nödvändiga och önskvärda standardförbättringar.

Arbetsmiljö
För att nå LOs mål om ökade reallöner, full sysselsättning, hållbar tillväxt och mindre klyf-
tor krävs en vilja att prioritera arbetsmiljö. När arbetsgivaren ensidigt avgör arbetstakt, ar-
betsinnehåll, arbetade tider och vem som ska arbeta kan motstående intressena bli påtagliga 
även i arbetsmiljöfrågor.

God arbetsmiljö är strategiskt för utveckling av människor, företag och samhälle. 
Arbetsmiljö är en fråga om löntagarens säkerhet, hälsa, utveckling och arbetsglädje under ett 
helt arbetsliv, och också om företagets innovation, konkurrens och tillväxt. Arbetsmarknads-, 
närings- och socialpolitiken ska därför omfatta att fler jobb också blir bättre jobb och att 
sjuka snabbt kan återgå i arbete. Bland annat därför bör regeringen inrätta ett centralt tre-
partsorgan för arbetslivsfrågor med medverkan från flera departement för att följa arbetsli-
vets utveckling och genomföra de insatser som behövs för att nå ett hållbart arbetsliv.

Väl känt är att bra arbetsmiljö minskar lidande, ökar produktiviteten och ökar intäkter-
na för löntagare, företag och samhälle, vilket också är en förutsättning för en god pension. 
Människor som mår bra på arbetet presterar helt enkelt bättre. De har också lättare att ställa 
om till ett annat arbete. Därmed ökar utbudet av arbetskraft samtidigt som matchningen 
på arbetsmarknaden förbättras.

Tyvärr ser vi istället oroande tecken på att sjukfrånvaron fortsätter att öka och kvinnors 
sjukdagar ökar mest. Psykiska diagnoser utgör en allt större andel av sjukfallen. Det är en på 
alla sätt ohållbar situation, inte minst ekonomiskt, i kommuner där regeringens reformut-
rymme äts upp av kommunpolitikernas oförmåga att agera goda arbetsgivare. Kommunerna, 
som borde vara i framkant när det gäller arbetsmiljö, har istället alltför ofta en slimmad 
bemanning, dessutom med villkor som reducerar de anställda till utbytbara händer, med 
stor andel visstidsanställda, delade turer, deltid och lågt inflytande över arbetssituationen.

En god arbetsmiljö innebär att arbetet är tryggt, säkert och hälsosamt, har rimliga krav, 
medger överblick och sammanhang, ger viss egen kontroll över innehåll och upplägg samt 
att det finns stöd från arbetskamrater och ledning. God arbetsmiljö omfattar även personlig 
och yrkesmässig utveckling, jämställdhet och förutsätter att lön och andra villkor är rätt-
visa. Alla anställda ska ha tillgång till en obligatorisk, kvalitetssäkrad och branschanpassad 
företagshälsovård. En företagshälsovård som ska vara ett stöd både i det förebyggande ar-
betsmiljöarbetet och vid rehabiliterings- och anpassningsinsatser.

En förutsättning för att nå en god arbetsmiljö är att parterna på arbetsmarknaden är jäm-
bördiga och respekterar varandras ibland motstående intressen. Arbetsgivare och löntagare 
har mycket gemensamt när det gäller arbetsmiljö.

Avtalsförsäkringarna
Till arbetslivets villkor hör även kollektivavtalade försäkringar. Det generella välfärdssyste-
met utjämnar risker mellan individer och mellan grupper mest effektivt och rationellt. Men 
om de gemensamma systemen inte uppfyller de trygghetsbehov som finns ökar kraven på 
alternativa lösningar. Inom välfärdspolitikens område är inte privata försäkringar ett hållbart 
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alternativ. Ett ökat inslag av privata försäkringar kommer att öka skillnaderna mellan olika 
grupper dramatiskt. För stora grupper innebär det att det blir omöjligt att få ett tillräckligt 
bra försäkringsskydd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet.

Med kollektivavtalade försäkringar har arbetsmarknadens parter istället hittat en ratio-
nell lösning på detta försäkringsbehov. Avtalsförsäkringarna är mer kostnadseffektiva och 
rättvisa jämfört med privata försäkringslösningar. Att en individ har större eller mindre risk 
för att bli sjuk eller arbetsskadad påverkar inte vad denna ska betala. Avtalsförsäkringarna 
skapar konkurrensneutralitet mellan företagen eftersom kostnaderna för premierna är re-
lativt lika. Stora försäkringskollektiv, med lika eller likartade villkor, gör också att rörlighe-
ten på arbetsmarknaden underlättas, eftersom försäkringsskyddet inte blir ett hinder för 
att byta arbetsgivare.

Modellen med kompletterande avtalslösningar i välfärden bygger emellertid på att det 
finns starka lagstadgade förmåner i botten som finansieras solidariskt och omfattar alla. 
Om arbetsmarknadens parter i större utsträckning än i dag ska förhandla fram nya avtals-
lösningar, kommer vissa grupper att få betydligt bättre villkor än andra. De som gynnas är 
löntagare med starkare ställning eller lägre risk. En sådan utveckling riskerar också att bli 
ett första steg på vägen mot att staten enbart erbjuder ett grundskydd i socialförsäkringarna 
och överlåter åt parterna eller individen att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. Det innebär 
att den solidariska finansieringen försvinner och att varje grupp får bära sin egen risk och 
kostnad. Det kommer att påverka löneutrymmet och innebär att LO-grupperna får avsätta 
mer av detta till försäkringsskydd än vad exempelvis tjänstemännen behöver.

Det finns dock anledning att fortsätta utveckla och förbättra avtalsförsäkringarna inom 
ramen för det komplement som de är tänkt att utgöra. Vare sig försäkringarna är förmåns-
bestämda eller premiebestämda, innebär en förbättring att nytt löneutrymme måste tas i 
anspråk. Förhandlingsordningen från 2013 innebär att den part som vill förhandla om änd-
ringar i villkoren i avtalsförsäkringarna först måste säga upp avtalet om försäkringen. Vilka 
villkorsförbättringar som är önskvärda beslutas av LOs styrelse. Därefter kommer kraven att 
finnas med för övervägande och prioritering vid en framtida uppsägning och omförhandling 
av avtalsförsäkringarna.
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Våra arbetsplatser

Motionerna 14.1–14.2

14.1
Program för ”Det goda arbetet”
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Framtidens jobb handlar om villkoren för löntagarna på framtidens arbetsmarknad. För att 
kunna säkra framtidens jobb krävs att maktbalansen mellan arbete och kapital ändras. Vi 
har fått ett hårdare klimat på Sveriges arbetsplatser. Många arbetsgivare försöker sätta mun-
kavel på anställda och fackligt aktiva som påtalar missförhållanden. I flera fall handlar det 
om rena trakasserier och repressalier. Följden har blivit att den psykiska ohälsan har ökat 
bland arbetarna, våra erfarenheter kommer från vårt liv som byggnadsarbetare men våra 
erfarenheter delas av många andra förbund och medlemmar inom LO-kollektivet. Vi ska 
inte låta oss tystas!

Det är fullständigt oacceptabelt att arbetsgivare försöker tysta anställda och fackligt ak-
tiva som använder sig av sin rättighet att lyfta fram missförhållanden. Vi kan aldrig acceptera 
detta. Vi måste som kollektiv alltid stå upp för våra medlemmar och fackligt aktiva. Ingen 
medlem och löntagare ska stå ensam. Om vi försvarar yttrandefriheten, så slår vi vakt om 
en säker och trygg arbetsmiljö, både den psykosociala och fysiska. Vi skapar förutsättningar 
för ett hållbart yrkesliv och ett hållbart näringsliv. Framtidens jobb inkluderar människorna. 
Framtidens jobb är också framtidens vision om ”Det goda arbetet”.

Det handlar om makten över våra liv. Vi ska inte behöva sälja vår arbetskraft samtidigt 
som vi förnedras som lägre stående varelser. Därför ska vi lyfta fram enskilda och kollektiva 
erfarenheter om hur företagen motarbetar vår demokratiska arbetsplatsorganisation och 
våra medlemmar. Den så kallade svenska modellen innebär att arbete står mot kapital, inte 
att kapitalet tillåts förtrycka arbetarna.

Detta är konsekvensen av att den ekonomiska makten finns koncentrerad hos ägarna 
och den påverkan de har på arbetslivet för arbetarna. ”Det goda arbetet” är arbetarrörelsens 
vision om att makt, delaktighet och ansvar ska finnas hos arbetarna likväl som hos företa-
gen. Dagens maktkoncentration leder till odemokratiska beslut, en förtryckt arbetarklass, 
misshushållning med resurser och utslitna arbetare.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram ett program för ”Det goda arbetet” till nästa kongress och inkluderar med-

lemmarna i arbetet.
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Utlåtande motionerna 14.1–14.2, 14.62 fjortonde och femtonde att-satsen 
samt 17.76 elfte att-satsen.

14.1

att LO tar fram ett program för ”Det goda arbetet” till nästa kongress och inkluderar medlemmarna i arbetet.

14.2

att LO ska verka för att alla ska ha samma möjlighet till anställning oavsett bakgrund eller utseende.

14.62 fjortonde och femtonde att-satsen

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för kompetensutveckling tas fram i samverkan med 

parterna på arbetsmarknaden samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att staten medverkar till finansieringen av arbetsplatsernas insat-

ser för kompetensutveckling.

17.76 elfte att-satsen

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för en nationell kompetensförsäkring, eller motsvarande, där staten 

medverkar i finansieringen av arbetstagares kompetensutveckling under anställningstiden.

Motion 14.1 föreslår LO-kongressen besluta att LO tar fram ett program för Det goda arbetet till nästa kon-

gress och inkluderar medlemmarna i arbetet.

Sedan andra världskriget har LO-kongresser tagit upp frågan om ett demokratiskt inflytande i arbetet, 

till exempel Demokrati i företagen 1971 och Solidariskt medbestämmande 1976. Vid Metalls 1985 års kon-

gress antogs programmet Det goda arbetet. Syftet var att öka medlemmens inflytande över sitt arbete och 

att skapa omväxlande, meningsfulla och hälsosamma arbeten med en bra lön. Under 1980-talet var även 

företag intresserade av nya produktionsmodeller, om dessa sänkte sjukfrånvaro, personalomsättning och 

underlättade rekrytering.

Intresset för Det goda arbetet var stort inom förbunden och LOs kongresser under 1990-talet startade 

14.2
Alla ska ha samma möjlighet till anställning
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag har inte alla samma chans till anställning på arbetsmarknaden. Personer med annan 
bakgrund än den svenska gallras ut innan de får visa vad de kan på grund av etnisk bakgrund, 
hudfärg eller utländska namn.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att alla ska ha samma möjlighet till anställning oavsett bakgrund eller 

utseende.
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flera projekt. Under 2003–2007 samordnade LO en förbundsgrupp ”Kompetensutveckling och arbetsorgani-

sation” med uppgift att föra ut och utveckla erfarenheterna i dessa projekt:

 – Det utvecklande arbetet, 1991.

 – Kunskapsutveckling, arbetsorganisation och lönesystem (KAL), 1996–2000.

 – Fackets roll i lokalt utvecklingsarbete (FRU), 1996–2002.

 – Livslångt lärande i arbetslivet (TSL-projekt), 1997–2000.

 – Distansstött lärande för lokala kunskapsbehov (DLK), LO 1999–2001.

 – Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, (KUL), LO 2001–2003.

Den ekonomiska krisen under 1990-talet försämrade möjligheterna för genomförandet av ”Det goda arbetet 

ute på arbetsplatserna”. Istället kom begrepp som Lean produktion som skulle implementeras på företagen 

för att rationalisera. Vissa delar av Det goda arbetet låg i linje med ”Lean” – grupparbete, arbetsrotation och 

ständiga förbättringar. Men fel implementerat visade sig Lean vara ren rationalisering som utarmade arbets-

innehållet med ökad utveckling av belastningsskador till följd.

IF Metall formulerade under 00-talet Hållbart arbete. Det kopplar ihop utveckling och trygghet i jobbet 

med företagens behov av konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Fokus ligger på lokal partssamverkan 

för utveckling av arbetsplatserna. I projektet Produktionslyftet (IF Metall, Teknikföretagen, forskare) har 

nu över 200 företag medverkat i programmets utvecklingsresa, programmet har ett helhetstänk med att 

utveckla produktivitet och konkurrenskraft parallellt med utvecklande arbeten. Hela arbetet genomförs i 

partssamverkan.

Det är hög tid att åter lyfta fram Det goda arbetet. Inom förbunden finns olika erfarenheter men troligen 

finns en samsyn om principer för inflytande och god rationalisering. Varje bransch måste dock anpassa 

dessa principer till sina förutsättningar och möjligheter att göra överenskommelser med sina arbetsgivare. 

Erfarenheter finns även att hämta i Norge där LO och Arbetsgivareföreningen har en samsyn på rationalise-

ring i Lean Forum Norge. Till stöd för att utveckla Det goda arbetet finns också nätverket Arbetsplatsnära 

FoU.

En av LOs viktigaste uppgifter är att kämpa mot diskriminering och för allas lika värde. Motionen 14.2 tar 

upp denna kärnfråga. LOs styrelse instämmer till fullo i att-satsen.

Motion 14.62 fjortonde och femtonde att-satsen, samt motion 17.76 elfte att-satsen, tar upp frågan om 

hur kompetensutvecklingen för de anställda i framtiden ska organiseras och finansieras på arbetsplatserna.

Kompetensutveckling är en viktig del i det goda arbetet. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling 

under anställningstiden är stort, och kan antas öka framöver. Teknikutvecklingen kommer att medföra 

digitalisering, automatisering och robotisering av ett stort antal arbeten under de närmaste decennierna. 

Förändringen kommer att påverka båda arbetare och tjänstemän. För att möta de nya kraven har flera förslag 

till kompetensförsäkringar presenterats under 2000-talet.

Kunskap och kompetens är avgörande för möjligheterna till vidareutveckling och anställning i framtidens 

arbetsliv. Kompetensutveckling i arbetet är och bör vara arbetsgivarens ansvar. I realiteten handlar det i dag 

ofta om korta, icke-formella utbildningar, som syftar till att befintliga arbetsuppgifter kan utföras bättre, 

men också utveckling av arbetsorganisationen som då driver behovet av kompetensutveckling för att klara 

av nya arbetsuppgifter.

Arbetsgivarna bör även i framtiden ha huvudansvaret för de anställdas kompetensutveckling. Formerna 

och finansieringen kan emellertid behöva ses över av flera skäl.
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För det första har allt fler människor tidsbegränsade anställningar. Studier visar att tidsbegränsat anställ-

da i lägre grad än tillsvidareanställda får ta del av den kompetensutveckling som arbetsgivarna tillhandahål-

ler. I arbetaryrken är hela 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda. Det 

motsvarar nästan 190 000 kvinnor och knappt 154 000 män. För det andra får arbetare i mindre omfattning 

än tjänstemän ta del av kompetensutveckling inom ramen för sin anställning. För det tredje är arbetsgivar-

nas intresse av att finansiera utbildningar som gör de anställda kompetenta för arbeten hos andra arbets-

givare sannolikt begränsat. För det fjärde talar mycket för att allt fler i framtiden kommer att tvingas varva 

tidsbegränsade anställningar hos olika arbetsgivare med perioder av arbetslöshet och/eller eget företa-

gande.

Framtidens kompetensutveckling måste organiseras och finansieras på ett sådant sätt att den dels svarar 

mot arbetsmarknadens förändrade struktur och krav, dels kommer de som verkligen behöver den tillgodo. 

Här behöver vi även utveckla möjligheterna att få till stånd ett statligt stöd för kompetensutvecklingsinsat-

ser. Det finns således både jämlikhets- och jämställdhetsskäl till att inkludera kompetensförsörjningens 

utformning och finansiering i programmet för Det goda arbetet.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.1 och 14.2 samt

att anse motionerna 14.62 fjortonde och femtonde att-satsen samt 17.76 elfte att-satsen besvarade.
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14.1 Kollektivavtal och lagar

Motionerna 14.3–14.24

14.3
Lagen om kollektivavtal
Handelsanställdas förbund avd 17 Karlstad
Det är många i Sverige som inte har någon säkerhet, eller försäkring, som täcker dem om 
något händer. De är helt i arbetsgivarens våld. Då kan arbetsgivaren göra hur och vad han 
vill för att det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen. LO borde jobba för en lag om 
att svensk arbetsmarknad måste teckna kollektivavtal enligt svenska modellen på arbeten 
som sker inom svenska gränser. Inom företag som har anställd personal. Det gynnar även 
seriösa företag att ha samma spelregler och förutsättningar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska jobba för att det ska vara lag i Sverige att företag med anställda som jobbar inom 

Sveriges gränser ska ha kollektivavtal enligt svenska modellen.

14.4
Kampanjer för kollektivavtalen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det viktigaste vapnet för bra och rättvisa villkor i arbetslivet, de kollektiva avtalen, har satts 
under hård press bland annat av Lavaldomen och en med EU inträdet förändrad arbetsmark-
nad men också av marknadskrafternas och borgerliga partiers liberalisering av arbetslivet 
och regelverken kring arbetsmarknaden.

På den nya arbetsmarknaden följer många företag inte avtalen som tidigare. I den nya 
situationen tar näringslivets och arbetsgivarnas organisationer mer och mer friheter gent-
emot avtalen och arbetstagare i vitt skilda yrken och branscher får svårare i vardagen att 
hävda sina avtalade rättigheter.

Det här måste vi i fackföreningsrörelsen hela tiden hålla ögonen på och vi måste kanske 
ännu tydligare än på länge berätta för så många som möjligt om vilka rättigheter vi har och 
hur viktiga kollektivavtalen är.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO under kongressperioden 2016/2020 tillsammans med medlemsförbunden genomför 

omfattande kampanjer för att informera om kollektivavtalens innebörd och betydelse.
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14.5
Kollektivavtal på arbetsmarknaden
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Förra LO kongressen 2012 kunde relativt lätt enas om den svenska modellens och de kollek-
tiva fackliga avtalens värde. Kongressen sa tidigt under kongressdagarna att LO stod bakom 
kravet på att kollektivavtal skulle gälla på hela den svenska arbetsmarknaden. Det kan tyckas 
självklart men när kongressen 2012 senare diskuterade om då också svenska kollektivavtal 
skulle gälla alla arbeten som upphandlas av gemensamma beställare som kommun, landsting 
och stat och med stöd av LOU kunde inte längre kongressen vara enig om att hela arbets-
marknaden verkligen innebär hela arbetsmarknaden.

Det som satte käppar i hjulet var först och främst de regler inom EU som styr vad 
som är rättsligt möjligt att kräva i dag och hur myndigheterna, som till exempel tidigare 
Konkurrensverket, bedömt rättsläget. LO och fackföreningsrörelsens olika förbund är in-
tresseorganisationer och som sådana är fackets uppgifter först och främst att värna om med-
lemmarnas intressen. Om något inte stämmer med medlemsintressena är därmed uppgif-
terna att arbeta med detsamma för att förändra det som inte stämmer. Det har varit och är 
fackens roll nu som förr.

De regler som styr och gör det svårt, eller möjligen omöjligt, att i dag kräva att svenska 
kollektivavtal ska kunna gälla på arbetsplatser eller inom entreprenader som utförs med 
stöd av LOU är ett av exemplen på där facken, och därmed LO, självklart och tydligt måste 
arbeta för en förändring.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att tydligt uttala sitt stöd för att svenska kollektivavtal ska gälla på hela svenska arbetsmark-

naden samt
att kongressen ger LO i uppdrag att driva frågan om att svenska kollektivavtal ska gälla även 

vid offentlig upphandling (behandlas under dagordningspunkten 17.5).
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Utlåtande motionerna 14.3–14.4, 14.5 första att-satsen, 14.6, 14.62 tredje 
att-satsen samt 17.62 första att-satsen

14.3

att LO ska jobba för att det ska vara lag i Sverige att företag med anställda som jobbar inom Sveriges grän-

ser ska ha kollektivavtal enligt svenska modellen.

14.4

att LO under kongressperioden 2016/2020 tillsammans med medlemsförbunden genomför omfattande kam-

panjer för att informera om kollektivavtalens innebörd och betydelse.

14.5 första att-satsen

att tydligt uttala sitt stöd för att svenska kollektivavtal ska gälla på hela svenska arbetsmarknaden.

14.6

att LO verkar för utvecklandet av en app som möjliggör för konsumenter att kontrollera om företag har teck-

nat kollektivavtal inom de avtalsområden där LOs 14 förbund verkar samt

att LO utreder möjligheten att även få med sig de övriga centralorganisationerna i framtagandet av en ”kol-

lektivavtalsapp”.

14.6
Schysta villkor
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1, Fastighetsanställdas Förbund avd Skärgården, avd 
Skärholmen, avd Huddinge, avd Tumba och avd Hallunda
Det måste vara lättare för gemene man att kolla om företaget de vill anlita har kollektivav-
tal. Om hantverkaren du anlitar jobbar under schysta villkor eller om butiken du handlar i 
betalar rättvisa löner till sina anställda.

I dag är kunskapen om kollektivavtal alldeles för låg och även för dem som har kunskap 
är det alldeles för svårt att kontrollera om ett företag har kollektivavtal.

Konsumenterna skulle vara hjälpta av att ha en app i likhet med Hotell och Restaurangs 
app, Schysta villkor, som inte bara visar restauranger och hotell utan även övriga branschers 
företag som har kollektivavtal.

I samband med lanseringen av en sådan app skulle LO kunna göra en stor kampanj kring 
vikten av kollektivavtal.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för utvecklandet av en app som möjliggör för konsumenter att kontrollera om 

företag har tecknat kollektivavtal inom de avtalsområden där LOs 14 förbund verkar samt
att LO utreder möjligheten att även få med sig de övriga centralorganisationerna i framta-

gandet av en kollektivavtalsapp.
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14.62 tredje att-satsen

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Lex Laval rivs upp i syfte att svenska kollektivavtal ska gälla 

för alla som jobbar i Sverige samt att utstationerad arbetskraft ska ges rättigheter i enlighet med svens-

ka kollektivavtal.

17.62 första att-satsen

att LO klargör att vår inställning är att svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser.

De viktigaste delarna av den svenska modellen utgörs av reglerna på arbetsmarknaden. Hur bestäms pri-

set och villkoren för arbetet? Under vilka betingelser köps och säljs arbete? I alla moderna samhällen sker 

detta i noggrann intresseavvägning mellan statens och parternas ansvar, men också i avvägning mellan 

det centrala, lokala och individuella. I Sverige har det växt fram en ordning där fack och arbetsgivare givits 

stort ansvar. Staten har kunnat lita på att parterna tar ansvar för utvecklingen av de centrala villkoren på 

arbetets marknad. Med stor frihet följer ett stort ansvar. Parternas ansvar för arbetsmarknaden är dock inte 

obegränsat. Staten bidrar med ett ansvar för arbetsmarknadspolitiken och bistår med skyddslagstiftning för 

enskilda arbetstagare vad gäller arbetstid, arbetsmiljö och anställningstrygghet.

Kollektivavtalen förhindrar att arbetsgivaren skapar konkurrens om jobben med krav om sämre löner och 

lägre villkor. Utan kollektivavtalen är arbetstagarna utlämnade till marknaden och arbetsgivarnas intressen. 

Genom kollektivavtalen tar löntagarna makt över villkoren på arbetsmarknaden och skapar ett inflytande 

över arbetet.

Det har nu gått drygt ett decennium sedan ett lettisktägt bolag fick i uppdrag att bygga om en skola i 

Vaxholm. Priset skulle pressas genom lägre löner. Arbetsgivarna ville pröva möjligheterna att använda bil-

ligare arbetskraft genom EUs regler om fri rörlighet för tjänster. Det är det Lavalfrågan ytterst handlar om 

– priset på arbete.

Konsekvenserna av Lavaldomen har hanterats i flera offentliga utredningar. Den lagstiftning som växt 

fram för att hantera utstationerad arbetskraft brukar kallas Lex Laval. Låglönekonkurrens måste stoppas. På 

europeisk nivå förväntas initiativ från kommissionens sida. Inte sällan talar kommissionens ordförande om 

att ”lika lön för lika arbete” återigen ska bli normen inom EU. Regeringen förväntas även inom det komman-

de året lägga fram lagstiftning för att åstadkomma konkurrensneutralitet. Det är av avgörande betydelse att 

den nya Lex Laval lagstiftningen förhindrar lönedumpning i alla dess former. Fackföreningsrörelsens krav på 

förändring håller på att få genomslag.

Den svenska modellen utgörs av mer än lagar och regler. Det är också en föreställning och tankekultur. 

Det är viktigt att löntagare, arbetsgivare och konsumenter har förståelse för hur modellen fungerar. Det är 

genom fackligt medvetna medlemmar som modellen byggs upp. En hög medvetenhet om hur svensk arbets-

marknad fungerar har avgörande betydelse. I detta sammanhang är det viktigt att tydliggöra kollektivavta-

lens betydelse.

Motion 14.3 föreslår att det ska vara lag på att företag som är verksamma i Sverige ska bindas genom 

kollektivavtal. Motion 14.62 tredje att-satsen föreslår att LO ska verka för att Lex Laval rivs upp i syfte att 

svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige samt att utstationerad arbetskraft ska ges rät-

tigheter i enlighet med svenska kollektivavtal. Motion 17.62 första att-satsen föreslår att LO tydligt ska ta 

ställning för att det är svenska kollektivavtal som ska gälla på arbetsplatserna. Det får anses vara en mycket 

väl etablerad uppfattning att det ska vara svenska kollektivavtal som ska gälla för arbete i Sverige. Att 
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införa regler som binder arbetsgivare till kollektivavtal via lagstiftning står dock i strid med traditionerna på 

svensk arbetsmarknad. Det är facket som ska förhandla och teckna kollektivavtal med företagen. Om före-

tagen binds till kollektivavtal genom lag kommer detta att påverka rätten till fackliga stridsåtgärder. Det är 

dock viktigt att Lex Laval utformas på ett sådant sätt så att facket ges möjlighet att binda utländska företag 

till svenska kollektivavtal på ett likvärdigt sätt.

Motion 14.4 föreslår att LO och förbunden tillsammans ska genomföra kampanjer för att informera om 

kollektivavtalens innebörd och betydelse. Var gränsen mellan förbundens och LOs ansvarsområden ska 

dras i detta sammanhang kan diskuteras. Att kontinuerligt och regelbundet hålla omvärlden medveten om 

kollektivavtalens betydelse får dock anses ligga inom ramen för förbundens och LOs ordinära och löpande 

uppgifter.

Motion 14.5 första att-satsen föreslår att LO-kongressen ska uttala stöd för att svenska kollektivavtal 

ska gälla på hela svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att säkerställa att det är svensk lag som gäller 

i Sverige. Inom EU finns krafter som vill upprätta en så kallad ursprungslandsprincip. Det ska alltid vara 

svenska kollektivavtal som tillämpas på arbete som utförs i Sverige.

Motion 14.6 första och andra att-satserna föreslår att LO ska verka för utvecklandet av en app som visar 

vilka företag som tecknat kollektivavtal samt samverka med övriga centralorganisationer för att upprätta 

appen. Motionen hänvisar till HRFs app för kollektivavtalstäckning inom restaurangbranschen. Förbunden är 

suveräna när det gäller kollektivavtalen. Dessutom skulle upprätthållandet av en databas för kollektivavta-

len vara förenat med omfattande praktiska svårigheter. Att hålla databasen uppdaterad är mycket svårt. LOs 

styrelse anser inte att det i dagsläget är en uppgift för LO.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.5 första att-satsen och 17.62 första att-satsen,

att anse motionerna 14.4 och 14.62 tredje att-satsen besvarade samt

att avslå motionerna 14.3 och 14.6.

14.7
Lagen om anställningsskydd
Fastighetsanställdas Förbund avd Skärgården, avd Skärholmen, avd Huddinge, avd Tumba 
och avd Hallunda
Lagen om anställningsskydd (LAS) har blivit alltmer försvagad och föråldrad i sin helhet 
sedan den antogs i mitten av sjuttiotalet. Handen på hjärtat är det verkligen ett skydd för de 
anställda i dag? Upplever våra medlemmar att de har trygga anställningar? Normen i LAS 
är att alla är tillsvidareanställda på heltid och så såg det i stort sett ut när lagen skrevs men 
hur ser det ut i dag? Vi tycker att det är dags att få tillbaka ett riktigt anställningsskydd. 
Lagen måste kraftfullt utvecklas till att bli ett skydd för våra medlemmar. För detta krävs 
det ett enat LO som tillsammans kan driva en kraftfull opinion om detta och samtidigt kan 
påverka våra politiker till att ta fram nya förslag till anställningsskydd.
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Det finns när motionen skrivs inte en politisk majoritet i riksdagen för att till exempel 
avskaffa allmän visstid men det innebär inte att vi inte måste försöka ändå. Undantagen i 
turordningsreglerna om att två kan undantas om arbetsplatsen har tio eller färre anställda 
måste bort. Att en omorganisering av arbetsplatsen gör att arbetsgivaren kan runda LAS och 
hyvla timmar för alla anställda istället är inte reglerat i LAS men görs och tyvärr har AD 
ansett att det får man i minst två fall. Vi kan fortsätta och rada upp saker som inte fungerar 
som vi anser att de borde göra. Återanställningsrätten, möjligheten att få fler timmar enligt 
§ 25a, möjligheten till omställningsstöd och så vidare.

Vi tror att det allra bästa är att lösa konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare i för-
handlingar mellan parterna. Men då måste vi ha ett tryck både från politiken och från hela 
LO i frågorna.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ta fram ett helt nytt förslag till lag om anställningsskydd.

14.8
Lagen om anställningsskydd
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Lagen om anställningsskydd (LAS) har blivit alltmer försvagad och föråldrad i sin helhet 
sedan den antogs i mitten av sjuttiotalet. Handen på hjärtat – är det verkligen ett skydd för 
de anställda i dag? Upplever våra medlemmar att de har trygga anställningar? Normen i 
LAS är att alla är tillsvidareanställda på heltid och så såg det i stort sett ut när lagen skrevs 
men hur ser det ut i dag?

Vi tycker att det är dags att få tillbaka ett riktigt anställningsskydd. Lagen måste kraft-
fullt utvecklas till att bli ett skydd för våra medlemmar. För detta krävs det ett enat LO, som 
tillsammans kan driva en kraftfull opinion om detta, som samtidigt kan påverka våra poli-
tiker till att ta fram nya förslag till anställningsskydd. Det finns, när motionen skrivs, inte 
en politisk majoritet i riksdagen för att till exempel avskaffa allmän visstid, men det inne-
bär inte att vi inte måste försöka ändå. Undantagen i turordningsreglerna om att två kan 
undantas om arbetsplatsen har tio eller färre anställda måste bort. Att en omorganisering 
av arbetsplatsen gör att arbetsgivaren kan runda LAS och hyvla timmar för alla anställda 
istället är inte reglerat i LAS men görs och tyvärr har AD ansett att det får man i minst två 
fall. Vi kan fortsätta och rada upp saker som inte fungerar som vi anser att de borde göra. 
Återanställningsrätten, möjligheten att få fler timmar enligt § 25a, möjligheten till omställ-
ningsstöd och så vidare.

Vi tror att det allra bästa är att lösa konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare i för-
handlingar mellan parterna. Men då måste vi ha ett tryck både från politiken och från hela 
LO i frågorna.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska ta fram ett helt nytt förslag till Lag om anställningsskydd.
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14.9
Trygga jobb
Fastighetsanställdas Förbund, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, 
Kommunalarbetareförbundet och Seko
För fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i stort är aldrig några segrar för evigt vunna. 
Rättigheter vi tillämpat oss måste försvaras och upprätthållas. En förskjuten maktbalans 
och vad vi tagit för givet kan på ett ögonblick vara förlorat.

I fackföreningsrörelsens barndom var den enskildes anställningsskydd obefintligt. Arbets-
givarna kunde efter eget behag välja och vraka, när som helst göra sig av med den som av en 
eller annan anledning inte föll dem i smaken. Att eliminera denna godtycklighet var prio-
riterat, inte bara för den enskildes trygghets skull, utan också för möjligheten att kunna 
bygga en facklig styrka.

Med den höga arbetslösheten, den ökade globala konkurrensen och finansialiseringen har 
maktbalansen på arbetsmarknaden förskjutits, till arbetsgivarens fördel i och med det har 
den trygghet vi tillkämpat oss gått förlorad. I dag präglas arbetsplatser och hela branscher av 
att arbetstagarna hålls i ett ständigt tillstånd av osäkerhet, där den framtida anställningen 
aldrig kan tas för given.

Med allmän visstidsanställning är det fritt fram för arbetsgivare att anställa tidsbegrän-
sat av den enkla anledningen att de behagar göra så. Andelen tidsbegränsade anställningar 
är fortsatt hög på svensk arbetsmarknad och sedan allmän visstid infördes har de osäkra 
jobben blivit än osäkrare. Denna anställningsform måste tas bort.

Men otryggheten äter sig också in i tillsvidareanställningarna. Många är de som har fast 
anställning på ett fåtal timmar men systematiskt jobbar mer. När Handels undersökte sa-
ken i detaljhandeln 2013 visade det sig att de som var anställda på 5 timmar i veckan i snitt 
jobbande 12,7 timmar, och att de som var anställda på 10 timmar i veckan i snitt jobbade 14,1 
timmar. Dessa människor är, trots sina tillsvidareanställningar, lika beroende som tidsbe-
gränsat anställda av att varje månad, varje vecka, jaga timmar.

Inte heller vid de tillsvidareanställda med få timmar på sitt kontrakt gör otryggheten halt. 
En dom i Arbetsdomstolen, Handels mot Polarn o Pyret (dom nr 47/2012), visar att arbetsgivare 
kan ta timmar från en anställd och ge till en annan anställd med lägre sysselsättningsgrad, 
även om den senare har kortare anställningstid. Det är också möjligt att hyvla timmar från 
tillsvidareanställdas kontrakt och samtidigt nyanställa på deltid. Detta innebär att anställ-
ningsskyddet i LAS endast omfattar anställningen som sådan – inte sysselsättningsgraden. 
Så måste även den heltids- och tillsvidareanställda frukta en omreglering av sin anställning.

Det är viktigt att minnas att otryggheten inte är jämt fördelad över arbetsmarknaden. 
Om vi skulle uppnå en acceptabel genomsnittlig nivå skulle det fortfarande innebära att 
graden av otrygghet är oacceptabelt hög i vissa branscher – de branscher där många kvinnor, 
unga och personer med utländsk bakgrund jobbar.

De osäkra anställningarna är dock i många fall ett symptom på ett underliggande problem: 
en alltför låg grundbemanning. Arbetsgivare praktiserar i dag ett slags precisionsbemanning 

– grundbemanningen anpassas till en dag med minimal arbetsbelastning. Det innebär att så 
snart man kommer upp i en normal arbetsbelastning krävs att man kompletterar med till-
fällig bemanning. De hälsorisker som detta förhållningssätt är förenat med är uppenbara. 
Likväl har de fackliga organisationerna och skyddsombuden länge saknat effektiva verktyg 
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för att ta sig an detta problem. Om ett tungt föremål ska lyftas kan skyddsombudet slå fast 
att här krävs hjälpmedel eller att man är två. Men om arbetsuppgifter som tar x timmar ska 
utföras kan inte skyddsombudet med samma självklarhet kräva en bemanning som mot-
svarar det. I stället för att se det som en riskfylld arbetsplats ser man till varje anställd för 
sig. Och i stället för att eliminera problemet söker man efter olika sätt att hantera stres-
sen – trots att vi vet att den som är utsatt för stress och upplever tidsnöd i sitt arbete löper 
större risk att bli sjuk.

Vissa förbund har i avtal lyckats reglera att bemanningen ska förhandlas, med utgångs-
punkt i den arbetsbelastning som kommer råda. Den 31 mars 2016 träder AFS 2015:4 om 
organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Där slås fast att ”arbetsgivaren ska se till att de 
arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam 
arbetsbelastning” (9 §). Det är nu en facklig angelägenhet att bevaka att denna författning 
tillämpas så att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för att tillse att 
bemanningen är tillräcklig för förekommande arbetsuppgifter.

Villkoren på arbetsmarknaden bör i möjligaste mån regleras i kollektivavtal. Vi ska inte 
vända oss till lagstiftaren för att förändra spelreglerna. Vi måste dock minnas att vad gäl-
ler allmän visstidsanställning så är det en ändring som relativt nyligen gjorts i LAS, till vår 
nackdel. Vad gäller möjligheten att hyvla timmar från tillsvidareanställdas kontrakt så är 
det en tillämpning av lagen som lagstiftaren knappast såg framför sig.

Det är önskvärt att en ökad anställningstrygghet kan drivas igenom avtalsvägen. Då kan 
villkoren anpassas efter respektive bransch och vi gör oss inte beroende av lagstiftaren. En 
alltför generös lagstiftning kan dock underminera arbetsgivarens intresse av att förhandla i 
frågan. Och hur som helst måste framgångar i avtalsförhandlingar följas upp av justeringar 
i lagen, för att inte ge de arbetsgivare som står utanför kollektivavtalsmodellen en orimligt 
stor konkurrensfördel. Villkoren på arbetsmarknaden ska regleras i kollektivavtal, men då 
måste arbetsrätten utformas så att båda parter får incitament att förhandla med varandra.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar, vilket 

förutsätter att allmän visstid tas bort ur LAS (behandlas under dagordningspunkten 14.2),
att LO ska verka för att den enda anställningsformen som regleras i LAS ska vara tillsvida-

reanställning, regeln ska vara dispositiv och möjlig att göra undantag från genom kol-
lektivavtal med central arbetstagarorganisation (behandlas under dagordningspunkten 
14.2),

att LO ska verka för att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämplig om 
en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad samt

att LO ska bevaka att AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas på så-
dant sätt att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för att tillse 
att bemanningen är tillräcklig så att arbetsuppgifterna kan utföras utan en ohälsosam 
arbetsbelastning (behandlas under dagordningspunkten 14.4).
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14.10
LAS
Seko region Väst
Det pågår en debatt hos borgerligheten om att förenkla och förändra LAS reglerna för arbets-
givaren. Man ska kunna göra undantag för flera personer och inte behöva följa turordningen 

”sist in först ut”. Även vissa fackförbund är på gång att förändra reglerna i LAS.
Vi sitter ofta i övertalighetsförhandlingar där vi hela tiden får göra undantag på kom-

petensbegreppet. Det sker i stort sett aldrig att man kan följa begreppet ”sist in först ut”. 
Dessa oftast gamla trotjänare är de som blir borttagna. Vi hävdar att det oftast beror på att 
företaget inte kompetensutbildat dem tillräckligt. De kommer att möta en tid av lägre in-
komst och otrygghet.

Sverige som ingår i EU borde se hur arbetstagarna behandlas i till exempel Tyskland där 
företagen måste ta ett större ansvar vid neddragningar av personal.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att dubbel uppsägningstid ska råda om man blir tvungen att lämna sin anställning på grund 

av kompetenskraven för någon annan i LAS listan samt
att även ett skadestånd ska utbetalas om man varit anställd i tio år på företaget och blir ut-

slagen på grund av kompetenskraven.

Utlåtande motionerna 14.7–14.8, 14.9 tredje att-satsen samt 14.10

14.7

att ta fram ett helt nytt förslag till lag om anställningsskydd.

14.8

att LO ska ta fram ett helt nytt förslag till Lag om anställningsskydd.

14.9 tredje att-satsen

att LO ska verka för att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämplig om en arbetsgivare 

avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad.

14.10

att dubbel uppsägningstid ska råda om man blir tvungen att lämna sin anställning på grund av kompetens-

kraven för någon annan i LAS listan samt

att även ett skadestånd ska utbetalas om man varit anställd i tio år på företaget och blir utslagen på grund 

av kompetenskraven.

Motionerna tar upp ett antal problem med lagen om anställningsskydd (LAS) ur olika aspekter. LO-styrelsen 

delar motionärernas oro för utvecklingen på arbetsmarknaden och känslan av att anställningsskyddet suc-

cessivt blivit svagare. Ett starkt anställningsskydd tillsammans med en god omställningsförmåga med rele-
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vanta arbetsmarknadsutbildningar, bra matchning och bra a-kassa är grundpelarna på svensk arbetsmark-

nad. Alla dessa faktorer är viktiga för en väl fungerande arbetsmarknad och starkt avhängiga varandra.

LAS har genom AD-domar och politiska beslut under de senaste 25 åren blivit svagare i vissa avseenden, 

exempelvis genom att möjligheterna att visstidsanställa blivit större och att det kommit rättsfall som för-

svagat omplaceringsskyldigheten. Dessutom har strukturen på arbetsmarknaden förändrats kraftigt. Den 

kvinnodominerade tjänstesektorn har expanderat och tyvärr också användningen av visstids- och deltidsan-

ställda arbetstagare. LAS fungerar olika bra på olika delar av LO-förbundens avtalsområden beroende på de 

olika branschernas strukturer, och den fungerar definitivt sämst i den kvinnodominerade tjänstesektorn.

Utgångspunkten för LO-styrelsen är att LAS är och ska vara en skyddslagstiftning som ska skydda 

arbetstagaren från godtycklighet. Det är därför viktigt att begreppet saklig grund inte urholkas, därför 

krävs regler för omplaceringsskyldighet, turordning och återanställningsrätt när uppsägning på grund av 

arbetsbrist blir aktuellt. På samma sätt har anställningsformen stor betydelse för det anställningsskydd den 

anställde i praktiken har. Styrelsen anser därför att förbättringar är nödvändiga, tillsvidareanställning på 

heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden. LO-styrelsen är övertygad om att anställningsskyddet bäst 

regleras genom att parterna förhandlar fram ett anställningsskydd som är anpassat efter dagens struktur 

på arbetsmarknaden och att lagstiftaren därefter anpassar LAS till förhandlingsresultaten. Viktigt är att 

man i kollektivavtalen utnyttjar dispositiviteten i LAS för att åstadkomma bra regler för respektive bransch. 

Resultat nås inte genom att LO tar fram ett nytt förslag till LAS. LO-styrelsen betonar starkt att om det visar 

sig att det inte går att vinna framgång förhandlingsvägen så måste lagstiftningsvägen prövas.

I motionerna 14.7 och 14.8 yrkas att LO ska ta fram ett förslag på en ny lag om anställningsskydd. 

Motionärerna beskriver LAS som undermålig. LO-styrelsen delar inte den uppfattningen fullt ut. LAS är fort-

farande en viktig skyddslag för de anställda och bör förbättras genom partsförhandlingar.

I motion 14.9 tredje att-satsen pekar motionärerna på ett allt vanligare fenomen. Att arbetsgivarna 

säger upp hela arbetsstyrkan, oftast bestående av heltidsanställda eller deltidsanställda med relativt högt 

anställningsmått, och erbjuder dessa en anställning med ett lägre antal timmar. Ett fenomen som döpts till 

hyvling av arbetstid. Beteendet förekommer inte bara på den redan fragmentiserade kvinnodominerade 

delen av tjänstesektorn, utan har spritt sig till andra delar av arbetsmarknaden.

LO-styrelsen beslutade under våren 2015 om Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Ett 

av dessa viktiga mål är att ”Senast år 2028 ska heltid vara norm för arbetare”. Den nu beskrivna problema-

tiken går stick i stäv med det uppsatta målet. Styrelsen instämmer till fullo i motionärernas beskrivning och 

intentioner. Att det är möjligt att kringgå anställningsskyddet på detta sätt strider mot intentionerna i LAS. 

LO-styrelsen anser dock att frågan först måste prövas förhandlingsvägen innan lagstiftningsvägen kan bli 

aktuell.

Kompetensutveckling är ofta eftersatt i arbetaryrken som mycket riktigt påpekas av motionärerna i 

motion 14.10. Vid arbetsbristuppsägningar används sedan argumentet bristande kompetens från arbetsgi-

varens sida, för att motivera undantag i turordningen. LO-styrelsen sympatiserar med motionärernas yrkan-

den och pekar på hur viktigt det är att träffa avtal om kompetensutveckling under anställningen. Styrelsen 

tror dock inte att den föreslagna metoden är den som ska användas för att lösa problemet.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 14.9 tredje att-satsen besvarad samt

att avslå motionerna 14.7, 14.8 och 14.10.
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14.11
Lönegaranti vid en konkurs
Byggnadsarbetareförbundet
Av 12 och 13 §§ i Förmånsrättslagen framgår att ”Förmånsrätten omfattar fordringar som be-
löper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha 
tjänats in eller, om lönen eller ersättningen ska bestämmas efter särskild beräkningsgrund, 
inte ha förfallit till betalning tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in 
till tingsrätten”.

Av detta följer att otvistiga fordringar som inte bestäms efter särskild beräkningsgrund 
och tjänats in mer än tre månader före det att konkursansökan lämnats in till tingsrätten 
inte ersätts av lönegarantin. Detta medför att kollektivavtalade förmåner som ersättningar 
för arbetstidsförkortning, sparad kompensationsledighet med mera som tjänats in tidigare 
än tre månader före det att konkursansökan lämnats in till tingsrätten, inte ersätts med 
medel från lönegarantin.

Beträffande semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursansökan 
har lämnats in till tingsrätten, omfattas av förmånsrätt för vad som står inne för löpan-
de och föregående intjänandeåret samt max fem sparade semesterdagar som sparats enligt 
18 § Semesterlagen. Detta medför att anställd som sparat semesterdagar i enlighet med 18 § 
Semesterlagen (maximala tjugofem semesterdagar) inte kan få ersättning från lönegarantin 
för mer än de fem senast sparade semesterdagarna. En anställd kan därmed vid en konkurs 
gå miste om ersättning för upp till tjugo sparade semesterdagar.

Vid en konkurs kommer anställda som tjänat in ovanstående ersättningar som är intjä-
nade enligt kollektivavtalade regler och i enlighet med semesterlagen, gå miste om dessa då 
de inte omfattas av förmånsrätten och därmed inte ersätts av lönegarantin.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att reglerna i förmånsrättslagen ändras så att lönegarantin täcker alla 

dokumenterade fordringar vid konkurs och rekonstruktion.
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14.12
Kortare väntetider vid konkursförhandlingar
Fastighetsanställdas Förbund
Vid en begäran om att försätta ett företag i konkurs är väntetiden till konkursförhandling i 
tingsrätt normalt 6–8 veckor. Inkluderat fackets handläggningstid kan hela processen sam-
manlagt ta uppemot 10–12 veckor.

Våra medlemmar blir i detta läge svårt pressade då de står helt utan inkomst i flera må-
nader. Alla behöver mat på bordet och har lån, hyra samt andra räkningar som måste betalas. 
Vid utebliven betalning kommer snabbt kravbrev med pålagda förseningsavgifter. I värsta 
fall kan medlemmen till och med hamna hos Kronofogden.

Det är inte rimligt att våra medlemmar ska riskera att få hela sin ekonomi raserad i vän-
tan på konkursförhandling.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om förtur i tingsrätten för konkursansökan som beror på obetalda lö-

ner.

Utlåtande motionerna 14.11–14.12

14.11

att LO ska verka för att reglerna i förmånsrättslagen ändras så att lönegarantin täcker alla dokumenterade 

fordringar vid konkurs och rekonstruktion.

14.12

att LO driver frågan om förtur i tingsrätten för konkursansökan som beror på obetalda löner.

I motionerna uppmärksammas problemen med att anställda inte får samtliga löne- och ersättningsfordring-

ar ersatta av den statliga lönegarantin och att konkurshanteringen i tingsrätterna tar lång tid. LO-styrelsen 

instämmer i motionärernas beskrivning och yrkanden. Motioner med näraliggande formuleringar har 

behandlats på tidigare kongresser. LO-styrelsen kvarstår vid sina tidigare ståndpunkter; att LO ska verka för 

att förmånsrättslagen och konkurslagen förbättras så att förfarandet vid konkurser utgör ett fullgott skydd 

för arbetstagarna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 14.11 och 14.12 besvarade.
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14.13
Förstärk arbetstagarnas rättigheter
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Pressen på arbetstagare som hävdar sina rättigheter, fackliga förtroendevalda och talesper-
soner ökar. Acceptansen bland många företag för att följa avtal och lagar sjunker i takt med 
en förändrad arbetsmarknad. De senaste åren har vi alla kunna läsa om fler arbetstagare och 
fackliga kamrater som råkat i onåd och skyddet för arbetstagare och fackliga organisationer 
är många gånger förvånande och oroväckande svagt, speciellt när de traditionella institutio-
nella verktygen, som till exempel Arbetsmiljöverket bantats ner.
Vi behöver en ny och utvecklad strategi för starkare avtal om arbetstagarnas och de fackligt 
förtroendevaldas ställning på arbetsmarknaden.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kartlägger arbetstagarna och de fackligt förtroendevaldas ställning och behov,
att LO efter samtal med förbunden lägger en plan för förhandlingar om förstärkta rättig-

heter för fackligt förtroendevalda,
att LO aktivt påverkar de politiska partierna om förstärkta rättigheter för så kallat medde-

larskydd för arbetstagare i den privata sektorn (behandlas under dagordningspunkten 
14.1) samt

att LO aktivt försöker påverka de politiska partierna om förstärkta rättigheter för fackligt 
förtroendevalda.

14.14
Stärkt arbetstagarbegrepp
Byggnadsarbetareförbundet
Den svenska modellen och våra nationella kollektivavtal har under ett decennium blivit 
måltavla för EUs marknadsliberala krafter, fackföreningshatare och skrupellösa arbetsgivare, 
som profiterar på möjligheten att ställa arbetare mot arbetare i syfte att sänka arbetskrafts-
kostnader och öka företagens vinster. Detta kallar man för sund konkurrens och modern 
flexibilitet.

Vi, den gemensamma fackföreningsrörelsen, bedriver en kamp om att försvara arbetares 
lika behandling och goda arbetsvillkor. Samtidigt skyddar vi sunda företags konkurrensneu-
tralitet och levererar en arbetsmarknad utan arbetsnedläggelser under fredsplikt. Vi kämpar 
för den svenska modellens överlevnad och ordning och reda på arbetsmarknaden.

I denna nedåtgående spiral har en inhemsk prispress uppstått och en del företag har svårt 
att leva upp till den kostnadsmassa kollektivavtalen föreskriver, varvid allt flera anställda 
erbjuds fortsatt försörjning men med förbehållet att de registrerar ett enskilt företag och 
fakturerar sin lön.

De arbetar under annans ledning, de följer strikta arbetstider, de tillhandahåller inget 
material, de har inga egna maskiner, de har inga garantiåtaganden. Dessa är de falska egen-
företagarna som uppstått för att kringgå kollektivavtalsmodellen. Denna grupp har inget 
anställningsskydd, de har sällan fullgoda försäkringar, de har ingen avtalad semester, de får 
ingen pension, de har låga beskattningsbara inkomster men kan tidvis åtnjuta skatteavdrag 
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som underlättar för stunden. En del har inte registrerat F-skatt alls, de fakturerar utan fö-
retag genom frilansförmedlingar och faktureringsbolag. Denna grupp av arbetare förklädda 
till företagare blir större och större och de utgör 2000-talets daglönare. De blir sannolikt 
morgondagens fattigpensionärer för det allmänna att bära i vård och omsorg.

Detta är en oacceptabel utveckling.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att skärpa kraven på F-skattsedel samt
att skärpa definitionen mellan arbetstagare- och uppdragstagarbegreppen.

14.15
Förstärkt skydd för förtroendevalda
Seko region Stockholm
Med anledning av företaget Arrivas ytterst tveksamma avsked av skyddsombudet Reza 
Forghani anser Seko att det är uppenbart att det behövs en förstärkning av den arbetsrätts-
liga lagstiftningen för att stärka skyddet för förtroendevalda.

När oseriösa företag lyckas säga upp eller avskeda förtroendevalda för att dessa står upp 
för arbetstagarnas intressen är detta ett allvarligt slag mot både den enskilde, mot arbetsta-
garna och den fackliga organisationen. Sådana exempel sprider rädsla och avskräcker andra 
arbetstagare från att ta på sig förtroendeuppdrag. Därför är det brott som en arbetsgivare 
gör sig skyldig till då denne väljer att på ogiltig grund avskeda eller säga upp förtroendevalda, 
att likställa med ett angrepp på arbetarrörelsen.

Den nuvarande utformningen av lagstiftningen medför att arbetsgivaren tillåts verkställa 
den ogiltigförklarade uppsägningen/avskedet till priset av ett skadestånd. Denna möjlighet 
att köpa ut ”besvärliga” förtroendevalda underminerar rättsprocessens normerande samhälls-
funktion. En sådan möjlighet att fullfölja och slutligt verkställa ett konstaterat brott skulle 
aldrig godtas i ett civilrättsligt förfarande. Det borde inte heller accepteras i arbetsrätten.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen tar ställning för att förstärka skyddet för förtroendevalda på arbetsplatsen,
att LO tillsätter en utredning vars uppdrag är att ta fram ett nytt lagförslag med syftet att 

omintetgöra möjligheten för arbetsgivaren att verkställa avsked och uppsägningar på 
grundval av orsaker som av domstol förklarats vara ogiltiga samt

att LO driver frågan gentemot riksdag och regering.
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14.16
§ 39 Lagen om anställningsskydd
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
Paragraf 7 i Lagen om anställningsskydd är en grundläggande paragraf i lagen. Där stadgas 
att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad.

Denna centrala paragraf undergrävs i och med paragraf 39. Där står: ”Om en arbetsgivare 
vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning 
eller ett avskedande … skall anställningsförhållandet anses som upplöst.”

Fortsättningen beskriver omfattningen av det skadestånd som arbetsgivaren ska betala 
då han åsidosätter domstolens beslut.

Denna möjlighet att köpa sig fri från lagens regler om saklig grund för avsked utnyttjas 
då och då av arbetsgivare, inte sällan för att bli av med arbetare/förtroendevalda som vågar 
säga ifrån på jobbet.

Skadestånden är inte större än att alla företag med någorlunda sund ekonomi kan finna 
det ”lönsamt” att utnyttja paragrafen.

Arbetsgivarens ”gräddfil” förbi sakligt grundade avsked är upprörande och otidsenligt. För 
att återupprätta respekten för lagen kräver vi att denna lucka i lagen täpps till.

Uppsägning eller avsked utan saklig grund får ej ske i strid med Arbetsdomstolens dom, 
såvida inte arbetstagaren godkänner att anställningsförhållandet upplöses enligt paragraf 39.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt
att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse; ”… skall anställningsförhållandet an-

ses som upplöst om arbetstagaren ifråga samtycker därtill”.
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Utlåtande motionerna 14.13 första, andra och fjärde att-satserna, 14.14–
14.16 samt motion 17.4 femte att-satsen

14.13 första, andra och fjärde att-satserna

att LO kartlägger arbetstagarna och de fackligt förtroendevaldas ställning och behov,

att LO efter samtal med förbunden lägger en plan för förhandlingar om förstärkta rättigheter för fackligt för-

troendevalda samt

att LO aktivt försöker påverka de politiska partierna om förstärkta rättigheter för fackligt förtroendevalda.

14.14

att skärpa kraven på F-skattsedel samt

att skärpa definitionen mellan arbetstagare- och uppdragstagarbegreppen.

14.15

att LO-kongressen tar ställning för att förstärka skyddet för förtroendevalda på arbetsplatsen,

att LO tillsätter en utredning vars uppdrag är att ta fram ett nytt lagförslag med syftet att omintetgöra möj-

ligheten för arbetsgivaren att verkställa avsked och uppsägningar på grundval av orsaker som av dom-

stol förklarats vara ogiltiga samt

att LO driver frågan gentemot riksdag och regering.

14.16

att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt

att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse; ”… skall anställningsförhållandet anses som upplöst 

om arbetstagaren ifråga samtycker därtill”.

Motion 17.4 femte att-satsen

att LO förstärker arbetet med ordning och reda inom tjänstesektorn.

Förtroendemannalagens syfte är att underlätta facklig verksamhet på arbetsplatserna. Förtroendevaldas 

ställning har också generellt förbättrats sedan facket fick en starkare roll vid förra sekelskiftet. Av särskild 

betydelse är lagens regler om förtroendevaldas rätt till ledighet från arbetet under den tid som fordras för 

det fackliga uppdraget. Dessutom innehåller förtroendemannalagen regler som skyddar våra förtroende-

valda i uppdraget.

Förtroendemannalagens regler är tvingande, men avvikelse får göras genom kollektivavtal på central 

nivå. Det vanliga är kompletteringar och preciseringar av förtroendevaldas villkor i lokala avtal. Det ska 

också tilläggas att facket har tolkningsföreträde enligt MBL vid tvister om förtroendemans ställning.

Starka och aktiva fackliga förtroendevalda på alla arbetsplatser är grunden för all facklig verksamhet. 

Den fackliga närvaron på arbetsplatserna, nära medlemmen, är central. Det fackliga förtroendeuppdraget 

har aldrig varit enkelt. Att företräda arbetskamraterna på arbetsplatsen är en krävande uppgift. Den förtro-

endevalda behöver kontinuerligt stöd.

En utvecklad arbetsrätt är viktig för att skapa god balans på arbetsmarknaden. Likartade regler över 

hela arbetsmarknaden möjliggör hög rörlighet mellan olika branscher. Grundskyddet måste vara likartat 

över hela arbetsmarknaden. Dispositivitet genom kollektivavtal är dock viktig för att åstadkomma anpass-
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ning inom vissa branscher. Arbetstagarbegreppet är centralt i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det är 

bara genom att bli definierad som arbetstagare som tillgång ges till de rättigheter och skydd som följer av 

anställningsskydd och kollektivavtal. Det är viktigt att löntagare omfattas av det skydd som följer av anställ-

ningsskyddet. F-skatt får inte användas för att kringgå anställningsskyddet.

Motionen 14.13 första, andra och fjärde att-satserna samt motionen 14.15 första att-satsen föreslår gene-

rellt att LO verkar för att stärka de fackligt förtroendevaldas uppgift genom förstärkt skydd i kollektivavtal 

och lagstiftning. LOs styrelse delar motionärernas uppfattning, de förtroendevaldas ställning måste stärkas. 

Frågan är dock på vilket plan och på vilket sätt den facklige förtroendevaldes stöd bör utvecklas. Någon sär-

skild kartläggning är dock inte motiverad. LOs styrelse stödjer motiven bakom motionerna. LO bör verka för 

att flytta fram de förtroendevaldas ställning.

Motion 14.14 första och andra att-satsen föreslår att F-skattekraven skärps och att arbetstagarbegreppet 

stärks. LOs styrelse delar motionens uppfattning. Arbetstagarbegreppet utformas dynamiskt genom kollek-

tivavtal och rättspraxis med en rad olika presumtioner. Det är en ordning som bör kvarstå. Krav på skärpta 

krav för F-skattsedel har LO drivit sedan länge.

Motion 14.15 andra och tredje att-satsen föreslår att LO utreder ett förbud för arbetsgivare att verkställa 

avsked som förklarats ogiltiga av domstol samt att LO ska driva frågan politiskt. Motion 14.16 första och 

andra att-satsen har en liknande innebörd. LOs styrelse delar uppfattningen att det är allvarligt när arbets-

givare kringgår anställningsskyddet genom att köpa sig fria genom skadestånd. Samtidigt är det viktigt att 

erinra om att det i praktiken kan vara en väg ur svåra konflikter på en arbetsplats. Styrelsen följer noggrant 

utvecklingen på området. LOs styrelse anser att antalet fall där arbetsgivaren hävdar 39 § LAS, inte är av 

sådan omfattning att reglerna behöver ändras.

Motion 17.4 föreslår att LO förstärker arbetet med ordning och reda inom tjänstesektorn. LO har på detta 

område arbetat aktivt, sedan mitten på 1990-talet, främst genom arbetet mot ekobrott. LO har tillsammans 

med förbunden arbetat i en så kallad ekobrottsgrupp. Ekogruppen har arbetat med upphandlingsregler, 

skatteregler, straffrättsliga frågor med mera. Ekobrotten tenderar att vara störst inom tjänstesektorn. LOs 

styrelse avser att fortsätta låta arbetet i ekogruppen fortsätta och förutsätter att förbund inom tjänstesek-

torn kommer att aktivt delta i detta arbete.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.14, 14.15 första att-satsen och 17.4 femte att-satsen samt

att anse motionerna 14.13 första, andra och fjärde att-satserna, 14.15 andra och tredje att-satsen samt 

motion 14.16 besvarade.
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14.17
Meddelarfrihet i privata näringslivet och psykisk ohälsa
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Framtidens jobb handlar om villkoren för löntagarna på framtidens arbetsmarknad. För att 
kunna säkra framtidens jobb krävs att maktbalansen mellan arbete och kapital ändras. Vi har 
fått ett hårdare klimat på Sveriges arbetsplatser. Många arbetsgivare försöker sätta munkavel på 
anställda och fackligt aktiva som påtalar missförhållanden. I flera fall handlar det om rena tra-
kasserier och repressalier. Följden har blivit att den psykiska ohälsan har ökat bland arbetarna. 
Våra erfarenheter kommer från vårt liv som byggnadsarbetare. Men vi ska inte låta oss tystas!

Det är fullständigt oacceptabelt att arbetsgivare försöker tysta anställda och fackligt ak-
tiva som använder sig av sin rättighet att lyfta fram missförhållanden. Vi kan aldrig accep-
tera detta. Vi måste som parti och kollektiv alltid stå upp för våra medlemmar och fackligt 
aktiva. Ingen medlem och löntagare ska stå ensam. Om vi försvarar yttrandefriheten så slår 
vi vakt om en säker och trygg arbetsmiljö, både den psykosociala och fysiska. Vi skapar för-
utsättningar för ett hållbart yrkesliv och ett hållbart näringsliv.

Det handlar om makten över våra liv. Vi ska inte behöva sälja vår arbetskraft samtidigt 
som vi förnedras som lägre stående varelser. Därför ska vi lyfta fram enskilda och kollektiva 
erfarenheter om hur företagen motarbetar vår demokratiska arbetsplatsorganisation och 
våra medlemmar. Den så kallade svenska modellen innebär att arbete står mot kapital, inte 
att kapitalet tillåts förtrycka arbetarna.

Ingenting kommer kunna förändras om vi inte skyddar visselblåsarna. I arbetsrätten måste 
det skrivas in att det ska råda meddelarfrihet i det privata näringslivet. Lojalitetsparagraferna 
i LAS, Lagen om anställningsskydd, i det privata näringslivet på svensk arbetsmarknad ska 
avskaffas. Anställningsskyddet vid uppsägning av personliga skäl existerar inte när arbets-
givarna använder lagen till att göra sig av med dem som riktar kritik. Ett modernt samhälle 
tillåter inte den sortens förtryck. Det räcker inte att tala om att vi har yttrandefrihet för 
den fungerar inte i det verkliga yrkeslivet hos de privata företagen. Skyddet i tryckfrihets-
förordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen är otillräckligt.

Detta är konsekvensen av att den ekonomiska makten finns koncentrerad hos ägarna och 
den påverkan de har på arbetslivet för arbetarna. Dagens maktkoncentration leder till odemo-
kratiska beslut, en förtryckt arbetarklass, misshushållning med resurser och utslitna arbetare.

I dag räcker det inte med att hänvisa till att det råder meddelarfrihet i det privata och 
offentliga näringslivet enligt 1 kap. 1 § tredje stycket i tryckfrihetsförordningen. Eftersom 
det i det privata näringslivet förväntas att löntagaren ska uppmärksamma närmaste chef på 
missförhållanden, så råder det inte i praktiken någon meddelarfrihet. Du kan inte skyddad 
gå ut med din kritik utan att företaget med lagens hjälp vidtar repressalier mot löntagaren.

Skyddet i den offentliga sektorn mot att efterforska vem som har lämnat ut uppgifter, 
finns inte i det privat näringslivet. Den privata företagaren har möjlighet att göra dessa ef-
terforskningar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att i arbetsrätten införa verklig meddelarfrihet för löntagarna i det privata näringslivet samt
att LO ska arbeta för att resurser och stöd ges till Arbetsmiljöverket för att bekämpa bris-

terna i den psykosociala arbetsmiljön (behandlas under dagordningspunkten 14.4).
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Utlåtande motionerna 14.17 första att-satsen samt 14.13 tredje att-satsen

14.17 första att-satsen

att i arbetsrätten införa verklig meddelarfrihet för löntagarna i det privata näringslivet.

14.13 tredje att-satsen

att LO aktivt påverkar de politiska partierna om förstärkta rättigheter för så kallat meddelarskydd för arbets-

tagare i den privata sektorn.

Motionärerna tar upp ett allvarligt problem på arbetsplatserna. Det finns två viktiga aspekter att beakta 

enligt styrelsens sätt att se på saken.

Medborgarperspektivet

Alla medborgare har genom regeringsformen (vår grundlag) yttrandefrihet. Vi är som privatpersoner skyd-

dade från statligt ingripande när vi framför våra åsikter. Gränser finns i strafflagstiftningen och i viss annan 

lagstiftning men den svenska yttrandefriheten är mer omfattande än i de flesta andra länder. Men när man 

ingår ett anställningskontrakt så gäller andra och strängare villkor för det som inträffar inom kontraktet.

Offentliganställda har ett grundlagsstadgat meddelarskydd. Det innebär att de har rätt att informera om 

sin arbetsplats och allt som sker där för journalister från medier som står under grundlagsskydd, det vill 

säga har en ansvarig utgivare. Arbetsgivaren får inte efterfråga vem som pratat med media och inte straffa 

någon anställd för att ha gjort så. Journalisten i sin tur är skyldig att skydda sin källa om källan så önskar. 

Skyddet gäller bara i dessa fall, alltså inte om den anställde till exempel lägger ut information på sociala 

medier. Denna rätt har sitt ursprung i medborgarnas rätt att kunna kontrollera hur det offentliga utövar sin 

verksamhet, ur ett medborgarintresse. Som privatanställd har du inte samma rättigheter och skydd. Där gäl-

ler istället en stark lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Endast om det föreligger fara för anställda eller allmän-

hetens liv och hälsa, eller pågående brottslighet, kan den anställde utan att riskera sin anställning vända sig 

till media.

För offentligfinansierad verksamhet som bedrivs av privata aktörer gäller inte meddelarskyddet. Något 

som innebär att medborgarna inte har någon insyn i sådan verksamhet vilket kan sägas strida mot reger-

ingsformens (vår grundlag) intentioner. Detta är ett allvarligt demokratiproblem och måste åtgärdas. När det 

gäller kommunägda bolag gäller en lag som ger anställda i dessa samma rättigheter som de som är direktan-

ställda av det offentliga. År 2013 överlämnades en utredning, SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privat-

anställda i offentlig verksamhet, med ett lagförslag som innebar att anställda inom vård, skola och omsorg 

som utför arbete i offentligt finansierad verksamhet, som bedrivs i privat regi, skulle ges ett motsvarande 

meddelarskydd. LO-styrelsen ställde sig positiv till lagförslaget som var utmärkt utformat och gav ett likvär-

digt skydd som för direktanställda. Styrelsens enda invändning var att alla som utför offentligfinansierad 

verksamhet, särskilt kollektivtrafik, skulle omfattas av skyddet. Lagförslaget har inte resulterat i någon lag-

stiftning och regeringen beslutade under våren 2016 att tillsätta ännu en utredning i samma fråga. Styrelsen 

anser att det är av stor vikt att en sådan lagstiftning snarast kommer till stånd.

Den anställdes perspektiv

Motionärerna yrkar att alla anställda ska ha samma skydd, alltså även i privatfinansierad verksamhet. 

LOs styrelse håller med om att lojalitetsplikten, som verkar tolkas allt mer drakoniskt av arbetsgivare och 
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14.18
Anställningsbevis från första dag
Industrifacket Metall avd 9 Västra Gästrikland
Under Facket på sommarjobbet möter fackliga representanter många feriearbetare, medlem-
mar och ungdomar. Ett problem som vi ser är att feriearbetarna inte får sina anställnings-
bevis förrän efter 3–4 veckor. Detta är ett problem då arbetsgivare ges möjlighet att utnyttja 
feriearbetarna då de saknar anställningsbevis.

I dag står det i lagen att arbetsgivaren senast inom en (1) månad skriftligen ska informera 
arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbeta för en lagändring som gör att vid en 

anställning ska arbetsgivaren inom tre (3) dagar ge den anställde ett anställningsavtal.

14.19
Anställningsbevis
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
När en överenskommelse träffas, oavsett om det är fråga om ett köp av en vara eller det är 
fråga om att ta en anställning, är det rimligt att alla väsentliga fakta är tillgängliga och kända 
för att sluta överenskommelsen.

Lagen om anställningsskydd, paragraf 6c, har en lucka här som vi i fackföreningsrörelsen 
borde rätta till. 6c i LAS beskriver att arbetsgivaren senast efter fyra veckor ska lämna ett 
anställningsbevis till den nyanställde arbetstagaren om väsentliga fakta. Om anställningen 
är kortare än tre veckor behöver arbetsgivare inte alls lämna anställningsbevis.

Det är självfallet inte vare sig rimligt eller rätt. Alla arbetstagare ska ha möjlighet att be-

domstolar, är för sträng. En anställd måste kunna berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även 

kunna uttrycka sina åsikter och föra fackliga samtal. I betänkandet SOU 2014:31 Visselblåsare – stärkt skydd 

för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden lade utredaren fram ett lagförslag – ett förslag 

som den 21 januari 2016 med några smärre ändringar skickades till lagrådet på remiss. Förslaget innebär 

förenklat att anställda ges ett skydd mot repressalier från arbetsgivaren om det som ”larmats om” innebär 

ett allvarligt missförhållande och det föreligger en konkret misstanke. Om en arbetstagare larmar externt 

krävs att man kontaktat arbetsgivaren för att söka få rättning innan eller att arbetstagaren hade befogad 

anledning att slå larm och fog för påståendet om allvarligt missförhållande. LOs styrelses bedömning, som 

den framfördes i remissyttrandet, kvarstår. Det finns ett behov av en sådan lagstiftning men det lagda lag-

förslaget är för svagt och i det närmaste otillämpbart för de anställda och riskerar snarast att få motsatt 

effekt. Ett starkare skydd måste till.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.17 första att-satsen och 14.13 tredje att-satsen.
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döma alla väsentliga fakta om arbetet och arbetsförhållanden innan man kan ta ställning 
till en anställning,

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt påverkar en förändring i LAS så att arbetsgivaren innan anställning påbörjas 

ska lämna anställningsbevis med de uppgifter som stipuleras i LAS 6c.

14.20
Sanktioner mot arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg
Fastighetsanställdas Förbund
I Fastighetsanställdas Förbunds kollektivavtal finns arbetsgivarens skyldighet att utfärda ar-
betsgivarintyg inskriven. Där finns också sanktionsmöjlighet i form av skadestånd för kol-
lektivavtalsbrott. Men för den som varit anställd hos arbetsgivare utan kollektivavtal gäller 
bara lagens regler. Med lagen finns inte möjligheten att vidta sanktioner mot arbetsgivare 
som vägrar. Där finns visserligen kravet på att utfärda intyget, sen tar det stopp.

För enskilda arbetstagare innebär det betydande problem när arbetsgivare vägrar utfärda 
intyg. Det blir problem med att få ut ersättning från a-kassan. Uteblivet intyg är i praktiken 
en möjlighet för arbetsgivaren att i efterhand ekonomiskt skada den tidigare anställda. För 
många medlemmar i förbunden är detta en realitet och en upplevd orättvisa. Det är viktigt 
att fackförbund ska kunna driva frågor om uteblivet arbetsgivarintyg som ett lagbrott. En 
sanktionsmöjlighet mot alla arbetsgivare behövs i lagen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för en förändring i lagstiftningen gällande sanktioner mot arbetsgivare som 

inte utfärdar arbetsgivarintyg.

14.21
Tryggare arbetsmarknad och omställning
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Fram till i dag har det byggts upp av Alliansens åtta år vid makten flertalet småföretag som 
enbart startats för att driva sin verksamhet med hjälp av statliga bidrag vid lönesättningar av 
olika slag. Antalet anställningsformer som Arbetsförmedlingen har att välja mellan är många, 
och ju fler desto svårare att hålla koll på. Många av dessa företag är direkt oseriösa och har 
inte för avsikt att ens betala avtalsenliga löner utan håller sig utanför kollektivavtalen så 
länge som möjligt och följer lagens lägsta lön som är satt till 0 kronor. I flertalet kollektivavtal 
regleras även skyldigheten för arbetsgivaren att utge arbetsgivarintyg till den anställde när 
anställningen avslutas, vilket den gör omgående efter det att bidraget inte längre är möjligt 
att söka. Då kommer nästa problem. Förutom att försöka få ut lagstadgad semesterersättning 
så kräver lagen i arbetslöshetsförsäkringen att den sökande ska inkomma med ett komplett 
arbetsgivarintyg för att fastställa rätten till ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen. Dessa 
mindre nogräknade arbetsgivare som utnyttjar bidragen har sällan ambitionen att skriva ett 
sådant och det faller på om den anställde är organiserad och att via en ombudsman försöka 
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”driva” in ett sådant intyg samtidigt som den eventuella medlemmen sliter med att hålla a-
kassan och Arbetsförmedlingen stången, och att få ekonomin att gå ihop.

I flera fall löses dessa problem om det finns lönespecifikation som kan intyga arbetad tid 
med mera, som a-kassan kan ha som beslutsunderlag, men nu är det ofta så att även dessa 
dokument saknas från arbetsgivaren.

Ett mycket enkelt sätt att lösa detta på är att lagstifta om arbetsgivares skyldighet att 
utfärda arbetsgivarintyg inom två veckor efter avslutad anställning. Med uppsägningstid så 
blir det en väl tilltagen tid att utfärda detta.

Det är ett mycket tidsödande arbete för samtliga inblandade parter och ett stort lidande 
för den enskilde som blir drabbad, och deras familjer.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd även innefattar skyldighet för arbets-

givare att utge arbetsgivarintyg samt
att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd ger anställda rättigheter att vid anställ-

ningens slut, del likväl som helt, erhålla arbetsgivarintyg.

Utlåtande motionerna 14.18–14.21

14.18

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbeta för en lagändring som gör att vid en anställning ska 

arbetsgivaren inom tre (3) dagar ge den anställde ett anställningsavtal.

14.19

att LO aktivt påverkar en förändring i LAS så att arbetsgivaren innan anställning påbörjas ska lämna anställ-

ningsbevis med de uppgifter som stipuleras i LAS 6c.

14.20

att LO arbetar för en förändring i lagstiftningen gällande sanktioner mot arbetsgivare som inte utfärdar 

arbetsgivarintyg.

14.21

att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd även innefattar skyldighet för arbetsgivare att utge 

arbetsgivarintyg samt

att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd ger anställda rättigheter att vid anställningens slut, del 

likväl som helt, erhålla arbetsgivarintyg.

I motionerna 14.18 och 14.19 behandlas frågan om anställdas rätt till anställningsbevis, i den ena anser 

motionärerna att arbetsgivaren ska utfärda anställningsbeviset tre dagar efter anställning och i den andra 

är yrkandet innan anställningen påbörjas. Reglering om anställningsbevis finns, som motionärerna skriver, i 

LAS och i kollektivavtal. I LAS undantas anställningar kortare än tre veckor från rätten till anställningsbevis. 
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LOs styrelse instämmer i motionärernas uppfattning om vikten av att den anställde får ett anställningsbevis 

för att kunna tillvarata sin rätt fullt ut. Styrelsen behandlade en liknande motion vid den förra kongressen 

och kommer även denna gång till samma slutsats, att frågan bäst lämpar sig för en reglering i kollektivavtal 

och att förbunden där bör reglera frågan. Först när detta handlingsalternativ prövats fullt ut finns anledning 

att överväga krav på lagändring.

Både motion 14.20 och 14.21 pekar på att det ofta är svårt för anställda som sagts upp att få ut arbetsgi-

varintyg inom rimlig tid, vilket gör att den som drabbas av arbetslöshet sätts i en svår ekonomisk situation 

eftersom a-kasseersättningen riskerar bli försenad.

Arbetsgivare är ålagda att lämna uppgifter om anställningsförhållanden för att arbetslöshetsförsäkringen 

ska fungera bra för arbetstagare som förlorar jobbet. Det regleras i 47 § Lagen om arbetslöshetsförsäkring. 

Som motionärerna mycket riktigt påpekar finns inga sanktionsmöjligheter att ta till när arbetsgivare inte 

fullgör sina skyldigheter. LOs styrelse är medveten om problemet, vid den förra kongressen fanns motioner 

med liknande innehåll. Då fanns en förhoppning om att det ganska snart skulle komma ett nytt förenklat sätt 

att samla in uppgifter om arbetad tid och lön eftersom det hade utretts om arbetsgivare skulle lämna sådana 

uppgifter månadsvis, på elektronisk väg. Så blev inte fallet. Det är fortfarande oklart vad som kommer att 

hända med arbetsgivarintygen framöver. Detta hindrar inte styrelsen från att under den kommande kon-

gressperioden verka för en lagändring så att det till arbetsgivares skyldighet att lämna intyg om arbetstid 

och lön med mera, kopplas sanktionsmöjligheter. Dock anser styrelsen att sanktionsbestämmelsen lämpli-

gen inte ska placeras i LAS varför motionen 14.21 måste avslås.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 14.20 samt

att avslå motionerna 14.18, 14.19 och 14.21.
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14.22
Reglering av inhyrd personal
Industrifacket Metall avd 34 Borås
Vi har på många av våra arbetsplatser en allt högre andel inhyrd personal och tiden de är 
inhyrda blir allt längre. Vi har exempel på arbetsplatser där de inhyrda förvärvat en högre 
kompetens än ordinarie personal. Detta riskerar att ställa till problem den dag det blir ned-
dragningar. LAS sätts ur spel då ordinarie personal inte fått den kompetensutveckling som 
de inhyrda fått.

Vi måste få till en ändring i lagstiftningen som hindrar överutnyttjande av inhyrd per-
sonal. Det finns två problemområden – ingen begränsning på antal inhyrda per arbetsplats 
och ingen tidsbegränsning för hur länge ett bemanningsuppdrag kan fortgå.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan politiskt om att arbetsgivares möjlighet till inhyrning av arbetskraft 

regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) vad gäller längden och omfånget av inhyr-
ningen.

Utlåtande motion 14.22

14.22

att LO driver frågan politiskt om att arbetsgivares möjlighet till inhyrning av arbetskraft regleras i Lagen om 

anställningsskydd (LAS) vad gäller längden och omfånget av inhyrningen.

I motion 14.22 föreslås att LO lagstiftningsvägen ska försöka att begränsa inhyrning av arbetskraft. Den 

svenska kollektivavtalsmodellen vilar på ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. LOs styrelse 

föredrar som huvudregel kollektivavtalslösningar framför lagstiftning. Dessutom har förbunden inom ramen 

för de långsiktiga målen bundit sig till att gemensamt arbeta utifrån kollektivavtalsmodellen. LOs styrelse 

ser för närvarande ingen anledning att frångå den strategin.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motion 14.22.
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14.23
LAS och föräldraledighet
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Visstidsanställda kan tappa ett helt intjänandeår av sin LAS-tid vid föräldraledighet. LAS-
reglerna gör att du i värsta fall kan tappa upp till 365 dagar, om du tar ut föräldraledighet 
ett helt år. I dag är föräldraledigheten inte överhoppningsbar i LAS. Detta är en jämställd-
hetsfråga som slår hårt mot både ensamstående föräldrar och unga medlemmar, som är i 
färd med att bilda familj.

Till exempel om du har en pågående visstidsanställning och har kommit upp till 620 
LAS-dagar då du går på din föräldraledighet. (Om du inte blivit föräldraledig hade du kom-
mit upp till 720 LAS-dagar under din resterande visstidstjänst). Men då du kommer åter 
från föräldraledigheten är dina LAS-dagar kanske bara 520 beräknat på de senaste fem åren. 
Detta beroende på att du jobbat mycket ditt första år i den ursprungliga beräkningen (före 
föräldraledigheten).

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att föräldralediga visstidsanställda har överhoppningsbar LAS-tid, så att 

den ryms inom den tre- och femårsgräns för att få tillsvidaretjänst. Vi anser att detta är 
en jämställdhetsfråga.

Utlåtande motion 14.23

14.23

att LO verkar för att föräldralediga visstidsanställda har överhoppningsbar LAS-tid, så att den ryms inom 

den tre- och femårsgräns för att få tillsvidaretjänst. Vi anser att detta är en jämställdhetsfråga.

Motionärerna tar upp ett stort problem på arbetsmarknaden. LO-styrelsen delar motionärens verklighetsbe-

skrivning och intentioner. Återkommande visstidsanställningar (så kallad stapling) är något som är vanligt 

förekommande i de kvinnodominerade tjänstebranscherna. När sedan kvinnor oftast tar ut största delen av 

föräldraledigheten blir konsekvenserna just de som motionärerna pekar på. LO-styrelsen tror dock inte att 

den föreslagna metoden är ett effektivt sätt att komma tillrätta med problemet. I stället måste användandet 

av visstidsanställningar begränsas på sätt som beslutats under tidigare kongresser och i de gemensamma 

långsiktiga målen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motion 14.23.
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14.24
Transporter under schysta villkor
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Transportbranschen och de som arbetar har utsatts för en mycket allvarlig utveckling. Hela 
transportnäringen håller på att slås ut.

Hela transportkedjan är genomsyrad av social dumpning och rent bedrövliga villkor för 
mängder av arbetstagare. Vi kan inte bara se på när det i Sverige, varje dag, begås brott 
mot cabotagereglerna. De företag som utnyttjar och exploaterar utländska chaufförer in-
för en regelrätt lönedumpning som hotar sammanhållningen mellan arbetare till arbetare. 
Utländsk arbetskraft exploateras samtidigt som det uppstår konflikter mellan dem och oss. 
Främlingsfientlighet och rasism gror när solidariteten hotas mellan arbetstagare.

Det fuskas med kontrollen av transporterna genom att företagens chaufförer har flera 
färdskrivarkort och identiteter. Samhället står i dag handfallet och polisen kan inte utföra 
sitt arbete för trafiksäkra transporter för att de saknar resurser och de rätta verktygen.

Vi förlorar arbetstillfällen på grund av osund lönekonkurrens, arbetsmiljön försämras, 
utländska företag skatteplanerar och förskingrar samhällets gemensamma skattepengar.

LO måste värna solidariteten, arbetare till arbetare. Hela LO-kollektivet måste backa upp 
kraven på schysta transporter.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla transporter inom landet ska utgå från schysta villkor och sociala rättvisekrav,
att skatten för utländska företag som transporterar gods ska betalas i Sverige från första da-

gen (behandlas under dagordningspunkten 17.1.1),
att reglerna för cabotage transporterna ska följas fullt ut,
att färdskrivare och gps ska kontrolleras alltid vid in- och utpassering vid landets gränser 

samt
att fordon som bryter mot lagstiftningen ska kvarhållas och förverkas.
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Utlåtande motion 14.24 första och tredje-femte att-satserna

14.24 första och tredje–femte att-satserna

att alla transporter inom landet ska utgå från schyssta villkor och sociala rättvisekrav,

att reglerna för cabotage transporterna ska följas fullt ut,

att färdskrivare och gps ska kontrolleras alltid vid in- och utpassering vid landets gränser samt

att fordon som bryter mot lagstiftningen ska kvarhållas och förverkas.

Motion 14.24 berör flera angelägna frågor vad gäller vägtransporter i Sverige. LOs styrelse instämmer i 

beskrivningen av problemen i branschen. Behoven av åtgärder för att förhindra social dumpning och åstad-

komma konkurrensneutralitet är stora. Det är även av stor vikt att gällande regler tillämpas fullt ut och att de 

myndigheter med uppdrag att säkerställa tillämpning av regelverken gör det. Det måste återigen bli ordning 

och reda på svenska vägar.

LOs styrelse anser att frågor som ensidigt berör villkoren och förutsättningarna inom en bransch bör 

fastställas i nära dialog med berörda förbund som organiserar löntagarna i branschen. LOs styrelse har för 

avsikt att inleda en nära dialog med berörda förbund i syfte hitta lämpliga åtgärder och krav att driva.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 14.24 första och tredje–femte att-satserna besvarade.
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14.2 Anställningsformer

Motionerna 14.25–14.33

14.25
Stoppa allmän visstid
Handelsanställdas förbund avd 1 Malmö
I dag arbetar många av Handels medlemmar på otrygga anställningar. Allmän visstid innebär 
i sina mest extrema fall att arbetstagaren anställs per dag. Allmän visstid medför också att du 
inte kan få bostadslån, hyreskontrakt eller annat som kräver en fast inkomst. Otryggheten 
gör att arbetstagaren inte vågar påtala brister och fel på arbetsplatsen. Ska det finnas tids-
begränsade anställningar måste det finnas objektiva skäl.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att allmän visstid tas bort som anställningsform i LAS samt
att LO ska verka för att i LAS ska det endast finnas möjlighet att anställas med tidsbegrän-

sade anställningar om det finns objektiva skäl som vikariat och vid högsäsong.

14.26
LAS Avskaffa allmän visstidsanställning och daglönare
Byggnadsarbetareförbundet
Antalet osäkra och tillfälliga anställningar har ökat dramatiskt och breder ut sig i allt fler 
branscher på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare utnyttjar detta i all oändlighet och kallar 
det flexibelt och nödvändigt för en modern arbetsmarknad.

Fler antal anställningsformer ökar inte antalet arbetstillfällen, tvärtom. Allt flera arbe-
tare lever i en oändlig ovisshet ifråga om arbete kommer att finnas eller om arbetet kommer 
att upphöra, vilket leder till ohälsa och oförmåga att investera i framtiden. Konsumtionen 
avtar och därmed avtar även den ekonomiska tillväxten.

Vi ser numera att visstidsanställningar och behovsanställningar har blivit norm och tills-
vidare anställningar undantaget, detta är en oacceptabel utveckling. Många unga lever med 
korta visstider, så kallade behovsanställningar. De får ständigt vaka över och vara tillgäng-
liga när eller om ett kortvarigt arbetsbehov skulle uppstå. Detta är ovärdigt den svenska 
arbetsmarknaden 2016.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt verkar för avskaffandet av allmän visstidsanställning,
att LO aktivt verkar för avskaffandet av behovsanställningar utan lägst garanterad syssel-

sättning så kallat daglöneri samt
att LO aktivt verkar för att ett tak skapas i Lagen om anställningsskydd, som begränsar ti-

den för när en tillfällig anställningsform övergår till en tillsvidareanställning.
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14.27
Allmän visstidsanställning bort ur LAS
Kommunalarbetareförbundet avd Väst
Varje natt sover människor i Sverige med en mobiltelefon under kudden, allt för att de ska 
vara först att svara på det viktiga sms-et om att få jobba nästa dag. Den tidigare regeringen 
införde en förändring i lagstiftningen som gör det möjligt för arbetsgivaren att, utan att 
behöva uppge skäl, utöka sin arbetsstyrka för en dag och sedan slippa ansvaret. Detta kan 
fortgå år ut och år in då olika former av anställningar staplas på varandra. Vill det sig illa 
blir det aldrig någon tillsvidareanställning. De som utnyttjas är unga och finns inom de 
kvinnodominerade låglöneförbunden inom LO-familjen. Arbetsgivaren slår alltså på de på 
arbetsmarknaden som redan har det tuffast.

Nu har arbetarrörelsen en möjlighet att göra något åt det. Det är dags att vi återställer 
balansen på arbetsmarknaden och arbetar för att ta bort allmän visstidsanställning ur LAS.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS.

14.28
Trygga anställningar
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Arbetsmarknaden är full av olika anställningsformer. Korta, långa, på längden och tvären 
men ett verkar de ha gemensamt: de innebär otrygghet för arbetstagarna och hens familj.

De olika former av tillfälliga anställningar har skapats och hamnat i lag och avtal för att 
blidka arbetsgivarnas krav på minimal bemanning, och bara bemanning i exakt den omfatt-
ning som maximerar vinsten.

Vi tycker inte att det här är rätt. Vi arbetstagare behöver så bra och trygga anställningar 
som möjligt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO fortsätter att driva krav på tryggare anställningsformer.
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14.29
Anställningstrygghet med olika anställningsformer
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
Den nuvarande formen med olika typer av anställningar, såsom visstidsanställning och vi-
kariat, missbrukas av många arbetsgivare. Det är dags att öka möjligheten för den enskilde 
att få en tillsvidareanställning genom att räkna samman de olika anställningsformerna, och 
med det öka anställningstryggheten. Detta yrkande bygger på att man fortsättningsvis har 
samma ramtid för beräkningen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga tillfälliga anställningsformer likställs 

och räknas samman, och då tiden överstiger 24 månader övergår anställningen i en tills-
vidareanställning.

14.30
Offensiv mot otryggheten – för förstärkt arbetsrättslig lagstiftning
Seko region Stockholm
Risken för försämringar av Lagen om anställningsskydd (LAS) har ökat i och med 
Moderaternas omsvängning i frågan. Nu är det turordningsreglerna man vill angripa vilket 
skulle bidra till att mer makt förskjuts i riktning mot arbetsgivarsidan.

Detta äger rum i en situation där otryggheten är ett alltmer utbrett och växande problem 
inom många branscher. Detta försvagar vår ställning som motpart på arbetsmarknaden och 
underminerar de fackliga organisationernas medlemrekrytering. Därför är det hög tid för 
en offensiv mot otryggheten.

Det är hög tid att få bort missbruket av visstidsanställningar, staplingarna av olika otrygga 
anställningsformer, åstadkomma begränsningar av arbetsgivarnas rätt att använda sig av be-
manningsföretag, samt komma till rätta med det utbredda överutnyttjandet av ofrivilliga del-
tidsanställningar. LO borde därför verka för att driva på för förstärkt arbetsrättslagstiftning.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att lagändra i LAS som tar bort arbetsgivarens möjlighet att anställa på allmän visstid utan 

att behöva uppge konkreta skäl,
att lagändra i LAS som medför förbud mot stapling av olika otrygga anställningsformer. De 

tidsbegränsade anställningsformerna ska räknas tillsammans, inte var för sig,
att införa ett tillägg i MBL om facklig vetorätt mot användandet av bemanningsföretag och 

entreprenadlösningar samt
att lagändra i LAS om förstärkt rätt till heltid (behandlas under dagordningspunkten 14.3).
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14.31
”Ring, ring, bara du slog en signal”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Såsom Handels och LO påpekade i valrörelsen så har så kallade sms-anställningar blivit allt 
vanligare. Precis som direktören förr i tiden gick ut från fabriken och handplockade de ar-
betstagare han behövde för dagen bland de många fattiga arbetslösa som väntade hoppfullt 
utanför fabriksporten.

Gamla beprövade avskyvärda metoder (som de flesta av oss trodde hörde till det förflutna) 
men med ny bekväm teknologi. Nu skickar arbetsgivaren ut ett mass-sms till de som anmält 
sitt intresse för arbete. Detta medför att de som vill ha chans att få arbete för dagen eller 
kvällen, kanske bara tre timmar, alltid måste ha mobilen med sig och vara beredd att svara 
snabbare än alla andra som behöver få jobba det arbetspasset, för att kunna ha råd med mat 
och hyra. Annars får någon annan det arbetspasset.

Detta är fullständigt oacceptabelt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kraftfullt ska agera för att motverka så kallade sms-anställningar och andra liknande 

oseriösa anställningar,
att LO ska granska i vilka branscher den här typen av anställningsformer förekommer för 

att kunna agera kraftfullt och systematiskt i samarbete med förbunden för att på sikt 
sätta stopp för detta osunda fenomen samt

att LO tillsammans med förbunden ska arbeta kraftfullt för att uppmärksamma politiker 
från alla riksdagspartier och även allmänheten, om hur vanligt detta osunda fenomen 
är och vilka hemska konsekvenser det får, inte bara för de enskilda arbetstagarna utan 
även på sikt för hela samhället.

14.32
Anställningar och vikariat
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
I dag nyttjas många timanställda i alla våra branscher inom LO-kollektivet och många ar-
betsgivare kringgår tvåveckorsregeln och LAS.

Detta medför att medlemmar förlorar flera dagar i LAS då bara arbetsdagar räknas, inte 
mellanliggande lediga dagar, vilket det gör om man går på vikariat.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att det alltid ska framgå på anställningsavtalen vem man vikarierar för, 

även om det är för en dag.
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14.33
Tidsbegränsade anställningar
Fastighetsanställdas Förbund avd Lidköping
I dag utnyttjas regelverket vid anställningar mycket, på flera håll är det fler anställda på allmän 
visstid än som har tillsvidareanställning. Detta drabbar den anställde på flera sätt, dels så är 
man otrygg på sin arbetsplats och i sin framtida försörjning, dels så utestängs man från stora 
delar av samhället i form av svårigheter att skaffa eget boende och bil samt att våga bilda familj!

Vi vill att lagen om anställningsskydd ändras så att antalet anställda på allmän visstid 
begränsas, att 24-månaders regeln för intjänande ändras till max 12 månader och att samma 
regler ska gälla för vikariat och att de ska räknas ihop.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att kongressen beslutar att påverka regering och riksdag att ändra lagen om anställningsskydd,
att antalet månader som krävs för att tjäna in en tillsvidaretjänst blir max 12 månader,
att man slår samman tiderna för både allmän visstid och vikariat samt
att man begränsar antalet med allmän visstid hos arbetsgivaren.

Utlåtande motionerna 14.25–14.29, 14.30 första-tredje att-satserna, 14.31–
14.33, 14.9 första och andra att-satsen samt 14.62 första att-satsen

14.25

att LO ska verka för att allmän visstid tas bort som anställningsform i LAS samt

att LO ska verka för att i LAS ska det endast finnas möjlighet att anställas med tidsbegränsade anställningar 

om det finns objektiva skäl som vikariat och vid högsäsong.

14.26

att LO aktivt verkar för avskaffandet av allmän visstidsanställning,

att LO aktivt verkar för avskaffandet av behovsanställningar utan lägst garanterad sysselsättning så kallat 

daglöneri samt

att LO aktivt verkar för att ett tak skapas i Lagen om anställningsskydd, som begränsar tiden för när en till-

fällig anställningsform övergår till en tillsvidareanställning.

14.27

att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS.

14.28

att LO fortsätter att driva krav på tryggare anställningsformer.

14.29

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga tillfälliga anställningsformer likställs och räknas sam-

man, och då tiden överstiger 24 månader övergår anställningen i en tillsvidareanställning.
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14.30 första–tredje att-satserna

att lagändra i LAS som tar bort arbetsgivarens möjlighet att anställa på allmän visstid utan att behöva 

uppge konkreta skäl,

att lagändra i LAS som medför förbud mot stapling av olika otrygga anställningsformer. De tidsbegränsade 

anställningsformerna ska räknas tillsammans, inte var för sig samt

att införa ett tillägg i MBL om facklig vetorätt mot användandet av bemanningsföretag och entreprenadlösningar.

14.31

att LO kraftfullt ska agera för att motverka så kallade sms-anställningar och andra liknande oseriösa anställ-

ningar,

att LO ska granska i vilka branscher den här typen av anställningsformer förekommer för att kunna agera 

kraftfullt och systematiskt i samarbete med förbunden för att på sikt sätta stopp för detta osunda feno-

men samt

att LO tillsammans med förbunden ska arbeta kraftfullt för att uppmärksamma politiker från alla riksdags-

partier och även allmänheten, om hur vanligt detta osunda fenomen är och vilka hemska konsekvenser 

det får, inte bara för de enskilda arbetstagarna utan även på sikt för hela samhället.

14.32

att LO verkar för att det alltid ska framgå på anställningsavtalen vem man vikarierar för, även om det är för 

en dag.

14.33

att kongressen beslutar att påverka regering och riksdag att ändra lagen om anställningsskydd,

att antalet månader som krävs för att tjäna in en tillsvidaretjänst blir max 12 månader,

att man slår samman tiderna för både allmän visstid och vikariat samt

att man begränsar antalet med allmän visstid hos arbetsgivaren.

14.9 första och andra att-satsen

att LO ska verka för att det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar, vilket förutsätter att 

allmän visstid tas bort ur LAS samt

att LO ska verka för att den enda anställningsformen som regleras i LAS ska vara

tillsvidareanställning, regeln ska vara dispositiv och möjlig att göra undantag från genom kollektivavtal 

med central arbetstagarorganisation.

14.62 första att-satsen

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna på arbetsmarknaden medverka till att 

lagen om anställningsskydd (LAS) justeras så att det inte är möjligt att stapla visstidsanställningar på 

varandra under långa perioder.

Det har inkommit ett stort antal motioner där yrkandena handlar om hur man på olika sätt ska kunna begrän-

sa antalet visstidsanställningar och på så sätt öka antalet tillsvidareanställningar och därmed tryggheten på 

arbetsmarknaden.
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Vid den förra kongressen år 2012 behandlades även då ett stort antal motioner på detta tema. Där beslu-

tades att arbetet med att minska visstidsanställningarna utgjorde en prioriterad fråga för den kommande 

kongressperioden. Under våren 2015 beslutade LO-styrelsen om Gemensamma långsiktiga mål för tre kon-

gressperioder. Ett av målen handlade om att stoppa daglöneriet och begränsa visstidsanställningar och 

lyder ”Senast år 2028 ska visstidsanställningar bland arbetare uppgå till högst 10 procent och alla visstids-

anställningar ska ske på objektiv grund eller efter överenskommelse med fackförbundet. Senast år 2028 ska 

korta på varandra följande anställningar (så kallat daglöneri) inte vara tillåtna.”

LO-styrelsen konstaterade då att det ”i LOs tjänstebranscher pågår en utveckling där daglönare, i själva 

verket är det frågan om timlönare, blir allt vanligare. Arbetsgivarna väljer att utnyttja sina möjligheter att 

använda sig av timanställda via anställningsformen ”allmän visstid”. Dessa erbjuds arbete med kort varsel 

och har ingen garanterad arbetstid, inget schema, och därmed inte någon garanterad inkomst. Oftast är det 

kvinnor och ungdomar som drabbas och ”anställningsförhållandet” kan fortgå under en lång period, ibland 

under flera år. Möjligheten att använda sig av daglönare måste upphöra. Anställningsformen allmän visstid 

är den dominerande inom tjänstesektorn. Högsta prioritet är att avskaffa anställningsformen. För de förbund 

som har en stor andel visstidsanställningar på sina avtalsområden är det särskilt angeläget att detta sker 

snarast. Målet är att åstadkomma en reglering som innebär att visstidsanställningar endast används när det 

finns ett verkligt behov och ett objektivt skäl eller efter överenskommelse med fackföreningen.”

De flesta av motionerna ligger helt i linje med de långsiktiga målen. Styrelsen instämmer självklart i 

dessa att-satser. I några fall anser styrelsen att den metod som föreslås inte är den optimala. Styrelsen 

anser att vägen till en förbättrad anställningstrygghet måste komma genom partsförhandlingar i första hand 

och därefter lagändring i linje med partsöverenskommelserna. Först när den vägen prövats fullt ut kan lag-

stiftning bli aktuellt. När det gäller regler för när en visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställ-

ning har LO-styrelsen i remissyttranden anfört att all anställningstid hos en arbetsgivare, oavsett anställ-

ningsform, ska kvalificera till en tillsvidareanställning efter två år, detta ska ses som en absolut maxtid, och 

hindrar i och för sig inte att en kortare period kan förhandlas fram.

I motion 14.32 yrkas att det alltid ska framgå på anställningsavtalen vem man vikarierar för, även om det 

är för en dag. Arbetsdomstolen har lagt fram en fast praxis i frågan som innebär att det ska framgå vem man 

vikarierar för eller vilken befattning som avses, dock finns inget krav på att informationen ska vara skrift-

lig. Styrelsen menar att med en god facklig bevakningsstrategi kan frågan lösas utan att någon lagändring 

genomförs. Att som föreslås i motion 14.33 fjärde att-satsen, begränsa antalet visstidsanställda hos en 

arbetsgivare, anser styrelsen vara en väg som kan prövas av respektive förbund om så bedöms lämpligt. 

Styrelsen har valt ett annat sätt att driva frågan vilket framgår ovan. I motionen 14.30 tredje att-satsen yrkas 

att den fackliga vetorätten ska stärkas i frågan om användande av bemanningsföretag och entreprenörer. 

Motioner med liknande innehåll har behandlats på tidigare kongresser och LO-styrelsen vidhåller stånd-

punkten att dagens regelverk är, om det hanteras rätt, fullt tillräckligt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.26 första och andra att-satsen, 14.28, 14.31, 14.33 tredje att-satsen samt 14.62 för-

sta att-satsen,

att anse motionerna 14.25, 14.26 tredje att-satsen, 14.27, 14.29, 14.30 första och andra att-satsen, 14.32, 

14.33 första och fjärde att-satsen och 14.9 första och andra att-satsen besvarade samt

att avslå motionerna 14.30 tredje att-satsen och 14.33 andra att-satsen.
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14.3 Arbetstidsfrågor

Motionerna 14.34–14.61

14.34
”Vi hade i alla fall tur med vädret”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens arbetsliv jobbar fler och fler obekväma och oregelbundna arbetstider. Andelen osäkra 
och otrygga anställningar ökar och fler och fler människor ser sig tvungna att försöka ha mer 
än en anställning för att få ekonomin att gå ihop. Gränsen mellan arbete och fritid suddas 
ut mer och mer i och med att fler måste vara ständigt tillgängliga för att svara på sms för att 
kunna få extra arbetspass hos arbetsgivaren. Många anställda, inte bara i Handels branscher 
utan i många andra LO-förbunds branscher, upplever att de får svårt att återhämta sig och 
samla krafter för att orka med både familj, arbete och fritid.

Dagens pensionssystem innebär att vi måste jobba högre upp i åldrarna för att få en vet-
tig pension som det går att leva på. För många anställda, särskilt i LO-förbunden, är det svårt 
att orka att jobba till 65 års ålder samtidigt som vi uppmanas att fortsätta jobba efter 65 års 
ålder, gärna till cirka 70 års ålder.

För att ge oss vanliga knegare en anständig chans att orka jobba till 65 års ålder eller längre 
utan att vara helt utarbetade, föreslår vi bland annat att Semesterlagen förändras så att alla 
anställda har rätt till mer än de i dag lagstadgade 25 semesterdagarna. I dag ser arbetslivet 
väldigt olika ut vad gäller semesterledighet. Vissa avtalsområden och branscher har 30 eller 
till och med 35 semesterdagar, ibland från och med en viss uppnådd ålder. Vi anser att alla 
arbetstagare borde vara berättigade till mer än de i dag lagstadgade 25 semesterdagarna. En 
utökning av antalet semesterdagar bör rimligen ske successivt. En målsättning bör dock vara 
att den lagstadgade semesterledigheten bör uppgå till minst 30 dagar på sikt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en utökning av antalet lagstadgade semesterdagar i enlighet med mo-

tionens anda.
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14.35
Förbättrad semesterlag
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
I semesterlagen står det att man har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under 
sommarperioden juni–juli–augusti men det är upp till arbetsgivaren att bestämma när. I 
denna globala värld med ett ökat resande kan behovet finnas att den anställde vill ha se-
mester en annan tid. Vi vill att arbetstagaren ska få större möjlighet att bestämma själv när 
man förlägger semestern under hela året.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att man som anställd ska få större möjligheter att påverka när semes-

tern förläggs samt
att arbetsgivaren måste ha starka skäl till att neka semester som ansökts i god tid.

14.36
Förslag till en utökning av antalet lagstadgade semesterdagar
Byggnadsarbetareförbundet
Arbetsfördelningen i Sverige blir allt mer ojämn. Många lönearbetar mer än vad som är bra 
för dem själva och deras närstående medan andra inte arbetar alls.

Normalarbetstiden i Arbetstidslagen har legat still på 40 timmar per vecka i snart fyrtio 
år. Reducerad arbetstid finns i kollektivavtal men det är främst välavlönade tjänstemanna-
grupper som åtnjuter ett lägre arbetstidsmått.

Flera LO yrken och framförallt kvinnodominerade yrken har istället ofrivilligt deltids-
arbete och inom dessa yrken är lönerna gängse låga. Veckoarbetstidens längd och vad det 
kostar den enskilde att jobba mindre än 40 timmar i veckan varierar alltså i dag beroende 
på yrke, klass och kön. Medan relativt priviligierade grupper redan i dag får ut en heltidslön 
för att jobba mindre än 40 timmar i veckan, betalar andra grupper själva priset för kortare 
arbetstid genom deltidsarbete och därmed följande deltidslön. Med en lägre heltidsnorm och 
en fördelningspolitik som syftar till att minska inkomstskillnader istället för att öka dem, 
så kan flera försörja sig på sitt arbete.

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det kommer till deltidsarbete. Förhållandet 
avspeglar den onda cirkel som upprätthåller de könsrelaterade orättvisorna i hemmet såväl 
som i arbetslivet. Kvinnor utför alltjämt det mesta hushållsarbetet och jobbar i gengäld of-
tare deltid.

Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar också hur länge man orkar arbeta. Den faktiska 
pensionsåldern har ett tydligt samband med klass, och i de tyngsta yrkena även kön. Detta 
mönster är oacceptabelt och behöver brytas. Det måste vara möjligt för kvinnor och män, 
arbetare och tjänstemän att arbeta heltid och kombinera arbete, föräldraskap och fritid utan 
att slita ut sig.

Det kräver en rad förbättringar både i arbetslivet och i välfärdssystemen. Vi vill därför 
stärka rätten till heltid och minimera de otrygga anställningarna. Arbetsmiljöarbetet behö-
ver stärkas och inflytande över den egna arbetssituationen öka.

Ansvaret för hemarbete och föräldraskap måste fördelas jämt mellan kvinnor och män.
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Vi anser att det är hög tid att väcka frågan om en generell arbetstidsförkortning. Fram till 
70-talet kortades arbetstiden stegvis tills 40-timmarsveckan lagstadgades 1973. Sedan dess 
har den legat still, trots en enorm ökning av vinster och produktivitet i näringslivet. Enligt 
RUT 2012:1198 fördubblades nästan produktiviteten mellan 1973 och 2012. Under samma pe-
riod minskade löneandelen av det samlade produktionsresultatet i Sverige från 62 procent 
till 55 procent.

Det ekonomiska utrymmet för arbetstidsförkortning med bibehållen lönenivå är alltså 
betydande i ekonomin som helhet. För att utrymmet ska komma alla och envar till del be-
hövs en lagstadgad arbetstidsförkortning. Vi menar att arbetstidsförkortningen ska genom-
föras i en sådan takt att arbetstagarnas inkomster inte minskar.

Vetenskapliga och tekniska framsteg leder till ständigt ökande arbetsproduktivitet, det vill 
säga att allt färre kan producera allt mer. Att åter börja ta ut produktivitetsökningar i sänkt ar-
betstid snarare än höjd lön och högre vinster är däremot fullt möjligt. Det handlar inte bara om 
fördelning av arbetstid utan även om en fördelning av ekonomiska resurser och därmed makt.

Ekonomijournalisterna Philipp Löpfe och Werner Votobel skriver i sin bok Arbeitswut 
att vi borde tala om arbetstidsfördelning istället för arbetstidsförkortning. De frågar om vi 
vill att 40 procent arbetar normalarbetstid, 30 procent mer eller mindre frivillig deltid och 
30 procent vandrar in och ut ur arbetslöshet. De uppskattar den tillgängliga mängden lön-
arbete till 25 timmar i veckan per tysk i förvärvsaktiv ålder och den fortsätter sjunka.

I Sverige har arbetsfördelningen blivit alltmer ojämn. Under 1900-talets två sista decen-
nier ökade den faktiska årsarbetstiden i två länder i den industrialiserade världen, Sverige 
och USA. Samtidigt råder massarbetslöshet. Enligt RUT 2012:1198 uppgick det totala över-
tidsuttaget i Sverige till 55 miljoner timmar under 2011. Det motsvarar cirka 34 000 heltids-
jobb. Därtill kommer med största sannolikhet ytterligare ett stort antal övertidstimmar 
som inte rapporterats in. Många, inte minst tjänstemän i industrin, har förhandlat bort sin 
övertidsersättning mot extra semesterdagar eller högre månadslön, vilket har resulterat i att 
det under 2011 arbetades 13,8 miljoner timmar övertid, även utan ersättning.

Gränsen mellan arbete och fritid flyter samman allt mer och många anställda upplever 
en press på att ställa upp och arbeta övertid, även utan ersättning.

En ekonomi byggd på ständigt ökad tillväxt, som kräver ökat lönearbete och ökad kon-
sumtion när vi redan förbrukar för mycket av naturresurserna, är ohållbar inte minst ur ett 
ekologiskt perspektiv. Ekonomisk utveckling måste av miljöskäl innebära mer fritid snarare 
än ökad materiell konsumtion. Sänkt normalarbetstid är en reform som skulle kunna stärka 
demokratin och den sociala sammanhållningen i samhället. Den skulle också kunna ge för-
utsättningar för ett mer hälsosamt liv.

Delaktighet i samhället och insatser för sina nära och kära kräver tid. Tid är för många 
i dag kanske den allra knappaste resursen. Dagens system där vissa blir sjuka av för hög ar-
betsbelastning medan andra far illa av arbetslöshet är ett stort resursslöseri. En klokt utfor-
mad arbetstidsförkortning skulle kunna ge både flera jobb och ökad livskvalitet. I Frankrike 
sänktes normalarbetstiden vid sekelskiftet från 39 timmar till 35 timmar.

Den franska arbetstidsreformen var i korthet utformad så att företag som nyanställde till 
följd av arbetstidsförkortningen, fick sänkt arbetsgivaravgift under infasningen av 35 tim-
mars vecka, vilket delvis finansierades genom minskade utgifter för arbetslöshet. Enligt den 
franska motsvarigheten till SCB har reformen skapat 350 000 nya jobb för en i sammanhang-
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et blygsam kostnad för staten och utan ekonomiska problem för företagen. Arbetslösheten 
sjönk med drygt 3 procent i samband med 35 timmars reformens införande och 70 procent 
av löntagarna anser att den givit betydande vinster i livskvalitén.

Att vi behöver arbeta allt färre timmar för att producera det vi behöver är en möjlighet, 
inte ett problem. Om hälften av produktivitetsökningarna i Sverige sedan 1980-talet hade 
tagits ut i kortare arbetstid hade vi nu haft 32-timmarsvecka. Det handlar om vilket sam-
hälle vi vill ha. De industriella framstegen minskar behovet av arbete, när effektiviteten i 
produktionen ökat så att vi inte behöver slita lika hårt längre. Men istället för att njuta av 
frukterna av framgångarna har vi låst oss i en ohållbar konsumtionsiver som förutsätter ett 
överdrivet lönearbete.

Till råga på allt visar forskning tydligt att vi som människor inte blir nämnvärt lyckli-
gare av mer konsumtion.

I Sverige har man 25 dagars lagstadgad semesterledighet. I många kollektivavtal återfinns 
en utökning men ofta bara för utvalda grupper och ofta på tjänstemännens arbeten. Några 
LO förbund har redan i dag tagit första steget avtalsvägen. I flera kollektivavtal ingår fler 
semesterdagar för dem som är över 40 år.

För att träffa bredare grupper vill vi utöka antalet semesterdagar via lagstiftning. Ett sätt 
att reducera arbetstid kan vara ett utökat antal semesterdagar. För att detta ska tillkomma 
flera grupper föreslår vi en utökning av antalet lagstadgade semesterdagar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att antalet lagstadgade semesterdagar utökas till 27 dagar per år samt
att antalet lagstadgade semesterdagar på sikt utökas till 30 dagar per år.

14.37
Fler semesterdagar
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
Allt mer stress och tunga arbetsuppgifter gör att vi anser att fler semesterdagar är en nöd-
vändighet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att fler semesterdagar införs.

14.38
Semester – fler semesterdagar
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
Då vi lever i ett hektiskt samhälle med mycket övertid och ständigt ökande tempo har våra 
återhämtningsperioder blivit för korta.

Semestern är lika lång som i slutet på 80-talet, vilket är otillräckligt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för fler lagstadgade semesterdagar.
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14.39
Sex veckors semester
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Behovet av återhämtning utifrån ett allt hårdare arbetsliv, med korta ledtider och stress, ska-
par behov av längre återhämtning.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det successivt införs fler semesterdagar, för att 

på sikt uppnå en sjätte semestervecka.

14.40
Sparade semesterdagar för förtroendevalda
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Om du har många förtroendeuppdrag utanför din arbetsplats får du ofta få betalda semes-
terdagar. Semesterlagen säger att du bara får spara de betalda dagarna över 20 dagar och där-
för blir det svårt att få ihop till den långledighet som de sparade dagarna ska berättiga till.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en lagändring som ger de förtroendevalda samma möjligheter att spara 

semesterdagar som alla andra arbetstagare.

14.41
Semester
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
Vid fackligt arbete utgår semesterlön från fackförbundet och vi får då obetalda semesterdagar 
från arbetsgivaren. De obetalda dagarna har vi bara möjlighet att ta ut först när alla betalda 
dagar och sparade dagar tagits ut. Detta innebär att de obetalda dagarna oftast inte tas ut 
och att det blir omöjligt att spara några semesterdagar till kommande år. Om möjligheten 
fanns för en förtroendevald att välja hur man vill plocka ut semesterdagarna, betalda och 
obetalda, skulle denne inte känna sig diskriminerad och en möjlighet för denne att kunna 
spara några dagar skulle vara möjlig.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att en förändring sker i semesterlagen med intentionen att betalda och 

obetalda dagar behandlas lika och att arbetstagaren själv bestämmer om det ska vara 
betalda eller obetalda dagar som ska tas ut.
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Utlåtande motionerna 14.34–14.41

14.34

att LO ska verka för en utökning av antalet lagstadgade semesterdagar i enlighet med motionens anda.

14.35

att LO ska verka för att man som anställd ska få större möjligheter att påverka när semestern förläggs samt

att arbetsgivaren måste ha starka skäl till att neka semester som ansökts i god tid.

14.36

att LO verkar för att antalet lagstadgade semesterdagar utökas till 27 dagar per år samt

att antalet lagstadgade semesterdagar på sikt utökas till 30 dagar per år.

14.37

att LO ska verka för att fler semesterdagar införs.

14.38

att LO ska verka för fler lagstadgade semesterdagar.

14.39

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det successivt införs fler semesterdagar, för att på sikt uppnå 

en sjätte semestervecka.

14.40

att LO ska verka för en lagändring som ger de förtroendevalda samma möjligheter att spara semesterdagar 

som alla andra arbetstagare.

14.41

att LO ska verka för att en förändring sker i semesterlagen med intentionen att betalda och obetalda dagar 

behandlas lika och att arbetstagaren själv bestämmer om det ska vara betalda eller obetalda dagar som 

ska tas ut.

Motionen 14.34 samt motionerna 14.36–14.39 föreslår alla att antalet semesterdagar ska utökas.

Att utöka antalet semesterdagar innebär att arbetstiden förkortas. Tidigare LO-kongresser har fastställt 

att den långsiktiga målsättningen är förkortad veckoarbetstid. Den målsättningen ska enligt styrelsens 

mening ligga fast. Inom ett flertal förbund har man genom kollektivavtal kommit överens om arbetstids-

förkortningar i olika former, till exempel förkortad årsarbetstid med möjlighet att spara arbetstidsförkort-

ningen till olika ändamål, däribland utökad semester, ledighet del av dag, pensionsdagar etc. Flera förbund 

har och kommer troligen under kommande avtalsrörelser att förkorta arbetstiden genom kollektivavtal. 

Problemet är således inte den långsiktiga målsättningen utan hur och i vilken takt det är möjligt att nå dit. 

Styrelsens uppfattning är att detta är en fråga för respektive förbund att lösa inom ramen för kollektivav-

talsförhandlingar med respektive motpart.

Motion 14.35 tar upp frågan om arbetstagarens möjlighet att påverka semesterförläggningen. Styrelsen 
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14.42
Rätten till heltid
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens samhälle blir det mer ovanligt att få tillsvidareanställning och heltidstjänst. Den 
vanligaste anställningsformen är allmän visstidsanställning och deltid.

Ingen klarar sig på en lön, det blir alltmer vanligt att man måste bo med någon för att 
klara sig ekonomiskt. Det är svårt att få ihop timmar och företaget föredrar att hyra in per-
sonal. Ny personal anställs istället för att ge mera timmar till deltidsanställda som vill och 
behöver jobba mera.

När företaget anställer deltidspersonal eller hyr in arbetskraftskraft så tyder det oftast 
på att de har behov av personal.

Tyvärr ser vi i dag att andelen osäkra anställningar på deltid ökar i arbetslivet i stort. Fler 
och fler branscher där det tidigare mer eller mindre har varit en självklarhet med heltids-
anställning och tillsvidareanställningar börjar känna av problemet med ökande andel viss-
tidsanställningar på deltid. Detta är högst oroväckande och är en utveckling som snabbt kan 
riskera att spridas till fler och fler branscher. Vi måste agera nu.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta aktivt med kravet på en lagstiftning där heltid är en rättighet och deltid 

är en möjlighet.

delar motionärens uppfattning, ett ökat inflytande över den egna semestern är till gagn för alla. I ett allt mer 

mångkulturellt samhälle är det viktigt att se olika människors behov. En ökad spridning av semesterförlägg-

ningen skulle ge arbetstagarna större möjlighet att planera och njuta av sin semester, och arbetsgivaren 

skulle få utökade möjligheter att möta de ökade kraven om tillgänglighet och leverans, även under ”traditio-

nella” ledighetsperioder.

Semesterlagen är semidispositiv, det vill säga reglerna kan förändras genom kollektivavtal i dessa delar. 

Detta har också skett i det stora flertalet av kollektivavtalen som LOs medlemsförbund träffat. Styrelsens 

uppfattning är att kollektivavtalsregleringar är att föredra i alla situationer, så även i denna fråga, och man 

ser stora möjligheter för respektive kollektivavtalspart att göra de förändringar som respektive bransch har 

behov av.

Motionerna 14.40 och 14.41 tar upp frågan om disponering av betalda respektive obetalda semesterda-

gar och dess hantering. Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med lika eller likvär-

diga möjligheter för förtroendevalda. Just i denna fråga är det aktuellt med förändringar i Semesterlagen. 

Styrelsens uppfattning är att detta görs bäst genom att göra regleringarna semidispositiva, det vill säga att 

parterna ges möjlighet att reglera detta i respektive kollektivavtal.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 14.34–14.41 besvarade.
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14.43
Rätt till heltidsarbete
Fastighetsanställdas Förbund avd Örnsköldsvik
Så länge människor ofrivilligt arbetar deltid och har tillfälliga anställningar kan vi inte vara 
nöjda med sysselsättningsläget. Det är viktigt att alla som önskar sig ska kunna ha ett hel-
tidsarbete för att kunna försörja sig och sin familj.

Ofrivilligt deltidsarbete skapar otrygghet både i arbetslivet och privat. Deltid gör att 
människor får mindre inflytande och de får inte samma möjligheter till utveckling. Det le-
der också till sämre arbetsmiljö på arbetsplatser och högre sjuktal.

Därför är det viktigt att arbeta för att alla som vill ska kunna få heltid.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om heltidsarbete politiskt samt
att LO driver frågan om rätt till heltid som gäller hela arbetsmarknaden och omfattar alla 

kollektivavtal.

14.44
Rätt till Heltid
Fastighetsanställdas Förbund avd Skärgården, avd Skärholmen, avd Huddinge, avd Tumba 
och avd Hallunda
Kvinnor, ungdomar och invandrare en stor grupp på svensk arbetsmarknad. Gemensamt 
för dessa människor är att stora delar av dem arbetar deltid ofrivilligt. Vi kan kräva vad som 
helst i löneökningar men ingen löneökning kan motsvara summan av att gå från till exem-
pel 80 procent till en 100 procent tjänstgöringsgrad. Rätten till heltid är en jämlikhets- och 
jämställdhetsfråga, ska vi nå vår målsättning om ett rättvist samhälle så är rätten till heltid 
en av de stora faktorerna för att vi ska nå vårt mål i samhällsbygget.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om rätt till heltid, både politiskt och påverkar alla LO-förbund att sätta 

frågan högt på dagordningen i kommande avtalsrörelser.

14.45
Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Alla ska ha möjlighet till en heltidstjänst. I dag går utvecklingen i motsatt riktning. Därför 
behövs en fokusering på problemet så att trenden vänds mot fler heltidsarbeten. En viktig 
faktor för att man ska kunna leva på sin lön är att man åtminstone har möjlighet att arbeta 
heltid.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för rätten till heltid för alla.
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14.46
Heltid en laglig rättighet
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Möjligheten att kunna försörja sig på sitt arbete borde vara en rättighet inom lagens gränser. 
Därför bör alla arbetare oavsett kön eller bransch kunna inneha rätten till ett heltidsarbete.

Att lösa heltidsfrågan avtalsvägen har visat sig vara väldigt svårt men vi tror att en fram-
komlig väg kan vara att agera gentemot lagstiftarna.

Om det ska införas en ny lagstiftning om heltidsarbete eller om det ska ske ett förtydli-
gande i lagen om anställningsskydd är inte avgörande utan det viktigaste är att normen bli 
heltid. Det är också viktigt att reglerna utformas på ett sådant sätt så att alla garanteras att 
slippa delade turer.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska driva på att lagstiftningen tar med rättigheten om heltidsarbete och att den är 

normen på arbetsmarknaden.
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Utlåtande motionerna 14.42–14.46 samt 14.30 fjärde att-satsen

14.42

att LO ska arbeta aktivt med kravet på en lagstiftning där heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet.

14.43

att LO driver frågan om heltidsarbete politiskt samt

att LO driver frågan om rätt till heltid som gäller hela arbetsmarknaden och omfattar alla kollektivavtal.

14.44

att LO driver frågan om rätt till heltid, både politiskt och påverkar alla LO-förbund att sätta frågan högt på 

dagordningen i kommande avtalsrörelser.

14.45

att LO ska verka för rätten till heltid för alla.

14.46

att LO ska driva på att lagstiftningen tar med rättigheten om heltidsarbete och att den är normen på arbets-

marknaden.

14.30 fjärde att-satsen

att lagändra i LAS om förstärkt rätt till heltid.

Motionerna 14.42–14.46 samt 14.30 fjärde att-satsen behandlar alla problemet med utbredningen av del-

tidsanställningar inom arbetaryrken och yrkar på att LO på olika sätt ska arbeta aktivt för att se till att hel-

tidsanställningar blir norm på hela arbetsmarknaden.

Det är en självklarhet att det ska vara möjligt att försörja sig på sitt arbete. I LOs gemensamma handlings-

program för tre avtalsperioder har förbunden kommit överens om att arbeta för att heltid ska vara norm på 

hela arbetsmarknaden senast 2028. Målet måste vara att heltid ska vara huvudregel för arbetare

Arbetare arbetar i högre grad deltid än tjänstemän. Deltidsnormen är särskilt tydlig inom kvinnodomine-

rade arbetaryrken. Inom detaljhandeln är andelen deltider högst, 69 procent av de anställda arbetar deltid. 

Inom vård och omsorg är andelen deltidsarbetande 58 procent, och inom hotell- och restaurangbranschen 

arbetar över 50 procent av de anställda deltid. Sett över alla LO-yrken arbetar 53 procent av kvinnorna deltid 

jämfört med 17 procent av männen.

Det långvariga och utbredda deltidsarbetet får stora konsekvenser för den enskilde personen. Såväl 

månads- som livsinkomst minskar och gör det svårt att vara ekonomiskt självförsörjande. Deltidsarbetet är 

en av de viktigaste orsakerna till att många kvinnor får en mycket låg pension.

Kvinnors deltidsarbete framställs ofta som ett frivilligt val, ett sätt att pussla ihop vardagen med barn 

och arbete. LOs rapport Jämställdhetsbarometern visar dock att den viktigaste anledningen till att kvinnor 

i arbetaryrken arbetar deltid är att det saknas heltidsanställningar. Endast 14 procent av deltidsarbetande 

kvinnor i arbetaryrken har en heltidsanställning i botten, jämfört med nästan hälften av deltidsarbetande 

kvinnor i tjänstemannayrken. Andra viktiga orsaker är för tungt arbete, arbetsmiljö och sjukdom som gör 

att man inte kan arbeta heltid. Endast en av tio kvinnor i arbetaryrken arbetar deltid för att kunna ta hand 
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om barn. Med andra ord handlar deltidsarbetet inte om arbetstagares utan om arbetsgivares val att leda 

och organisera arbetet på deltidsanställningar, ofta som ett sätt att öka flexibiliteten och precisionsbeman-

ningen i verksamheten.

Valet att organisera arbetet på ofta otrygga deltidsanställningar får konsekvenser även för kvaliteten 

i det arbete som ska utföras. Inom till exempel vård och omsorg är kontinuitet och god personlig kontakt 

avgörande för att barn, äldre och patienter ska kunna få den omvårdnad de behöver. Ett utbrett deltidsar-

bete och otrygga anställningar bland personalen går emot målet om god välfärd.

Det finns även ett stort behov av att rekrytera välutbildad omsorgspersonal till vård och omsorgssektorn, 

för att klara de ökade behov som finns på grund av den åldrande befolkningen. För att det ska vara möjligt 

krävs att arbetsgivarna kan erbjuda goda arbetsvillkor och anställningar på heltid som det går att försörja 

sig på.

Tidigare har den fackliga målsättningen varit att ”heltid ska vara en rättighet och att deltid ska vara en 

möjlighet”. Enligt LO-styrelsens uppfattning är det ett alldeles för individualiserat sätt att beskriva och 

bekämpa de problem som finns inom kvinnodominerade arbetaryrken. Självklart är det viktigt att det finns 

arbetsrättsligt utrymme att variera arbetsbördan under ett arbetsliv. Möjligheten att gå ned i tid under små-

barnsåren och andra rättigheter till partiella tjänstledigheter ska finnas kvar. Men problemet är inte att det 

saknas deltidsmöjligheter, utan att det inte finns heltider. Därför är LOs målsättning att heltid ska vara norm 

på hela arbetsmarknaden, oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om.

LO kan inte acceptera individuella lösningar på strukturella problem. Ett allt för tungt arbete, en dåligt 

fungerande arbetsorganisation eller brist på barnomsorg de tider man arbetar skapar bristande förutsätt-

ningar för att kunna arbeta heltid. Med målsättningen heltid som norm istället för heltid en rättighet sätts 

fokus på arbetsorganisationen istället för den enskilde. Det innebär att även arbetsmiljö, bemanning och 

arbetstyngd blir en del av utformningen av vad som krävs för att verksamheterna ska fungera på bästa sätt.

Frågan om behovet av att arbeta för heltid har diskuterats på åtskilliga tidigare LO-kongresser. En central 

aspekt har varit metoden för att åstadkomma heltidsanställningar och huruvida det ska ske genom avtals-

förhandlingar eller via krav på heltidslagstiftning. LOs kongress tog 2004 beslutet av verka för en heltidslag-

stiftning, men tog 2008 ett nytt beslut om att frågan om heltidsnorm ska drivas avtalsvägen, ett beslut som 

låg fast även vid kongressen 2012. LOs styrelse anser att avtalslösningar är att föredra men konstaterar att 

beslutet bör omvärderas om den vägen inte är framkomlig.

Ett av socialdemokraternas vallöften inför valet 2014 var att arbeta för att få på plats ett centralt avtal om 

heltid som norm inom SKLs verksamheter. Även om ett sådant avtal ännu inte är på plats har antalet kommu-

ner och landsting som tagit politiska beslut om heltid som norm inom alla eller vissa verksamheter tydligt 

ökat. Inom detaljhandeln pågår också förhandlingar och försök med att öka heltidsanställningarna. Men det 

är ännu för tidigt för att dra fullständiga slutsatser vad förhandlingarna och de politiska besluten kommer 

att ge. LO följer förhandlingarna i dessa frågor.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 14.42–14.46 samt 14.30 fjärde att-satsen besvarade.
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14.47
Införandet av sex timmars arbetsdag
Seko region Gävle–Dala
Vi vet att hög arbetsbelastning och underbemanning leder till stressrelaterad sjukfrånvaro 
vilket leder till ökade kostnader för samhället. Med målsättning att fördela arbetsbelast-
ningen kan vi minska arbetslösheten och på sikt främja folkhälsan.

Historiskt när produktion och teknik har utvecklats så att vi kan producera effektivare 
så har vi använt det till att minska arbetstiden till förmån för mer fritid. Det är dags att an-
vända de förutsättningarna vi har och fördela arbetsbelastningen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

14.48
Sex timmars arbetsdag
Fastighetsanställdas Förbund avd Lidköping
Våra medlemmars arbetssituation är under ständig press vad som ska hinnas med på den tid 
vi jobbar, vilket gör att flera tyvärr väljer att jobba deltid för att orka med hela sitt arbets-
liv. Att inte kunna jobba heltid hela sitt arbetsliv innebär både fysisk och ekonomisk ohälsa. 
Arbetstidsmåttet har inte ändrats på många år och i en tid när allt fler människor knäcks av 
stress, allt fler människor inte får arbeta och allt fler företag gör större och större vinster så 
är det dags att ändra på spelreglerna, nu när vi ser effekterna av den borgerliga arbetslinjen.

Detta gör också att människor blir ekonomiskt ofria och därför tvungna att förlita sig 
på en partner för att klara sig ekonomiskt, vilket är ett bakslag sett ur ett jämställdhetsper-
spektiv. Alla människor ska ha rätten att arbeta heltid och att orka med det, alla människor 
ska ha rätten att välja sin egen livssituation utan att vara bunden till andra människor för 
sin försörjning.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att sex timmars arbetsdag ska införas som heltidsmått och att 30 timmars arbetsvecka ska 

motsvara heltidsarbete.

14.49
Sex timmars arbetsdag
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
Vi vill att vi ska ha sex timmars arbetsdag för att minska sjukskrivningarna. Vi lever i ett stän-
digt uppkopplat samhälle med mycket lite viloperioder. Den psykosociala hälsan blir lidande.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att vi får sextimmarsdag med fullt betalt, då det inte blir en högre kost-

nad än den sjuklönekostnad som arbetsgivaren betalar i dag.
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14.50
Sex timmars arbetsdag
Industrifacket Metall avd 29 Norra Älvsborg
Anledningen till denna motion är att förbättra arbetsmiljön och samtidig skaffa nya ar-
betstillfällen. Det finns en ökad stress på våra arbetsplatser som resulterar i att folk blir ut-
brända och mår illa av den snabba arbetstakten. Flertalet klarar av detta så länge de är unga 
och friska men då de blir äldre, skaffar barn eller måste ta hand om familjen? Bieffekten är 
också intressant. Med kortare arbetstid blir det fler jobb, som vi behöver för att lösa proble-
met med arbetslösheten.

Sedan 1973 har det inte hänt så mycket när det gäller arbetstider. Det har endast varit 
små justeringar som egentligen inte har lett till kortare arbetstider. Flera forskningsresultat 
och undersökningar styrker teorin om de positiva verkningarna av sex timmars arbetsdag.

Det finns några företag som redan har infört sex timmars arbetsdag – med positiva re-
sultat. Produktiviteten och arbetstakten har ökat sedan 1973 så att stressen på arbetsplat-
serna försämrar arbetstagarnas hälsa. Alla ska jobba längre i framtiden. Hur ska man orka 
jobba till 67 eller 68 års ålder med samma arbetstider och ökande arbetstakt. Resorna till och 
från arbetsplatserna har blivit längre eller har lett till att boende i glesbygd flyttar till större 
städer för att undvika långa resvägar. Därför är det viktigt att vi nu tar upp frågan om kor-
tare arbetstid. I framtiden blir arbetsprocesserna mer och mer styrda av datateknik som går 
långt över det som det är i dag. Några exempel är Industri 4.0 och 3D-skrivare. Med dessa 
förändringar kommer det att finnas färre arbetsplatser än någonsin tidigare inom industrin.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, 

införs gradvis till 2025.

14.51
Sex timmars arbetsdag
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 16
Debatten om sex timmars arbetsdag har gått het i flera år. Allt eftersom att fler röster hörs 
om högre pensionsålder så hörs också allt fler röster för förkortad arbetstid.

Med krav på högre produktivitet, mer stress och mindre vila på jobbet, så ser vi också 
hur folk i vår och andras branscher slits ut. I byggbranschen, där förslitningsskadorna inte 
minskar, där man kommer hem från jobbet tom på all kraft så är det tydligt att en lösning 
finns om vi bara vill.

Vi ser samtidigt att gratisarbetet ökar – fler jobbar övertid utan betalning, löneökningarna 
halkar efter och priserna på varor och tjänster fortsätter att öka mer än våra löner.

Sedan 80-talet har inte vidare mycket hänt med arbetstiden. Åtta timmars arbetsdag är 
väl etablerat, men utvecklingen av arbetstidsförkortningen går trögt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO principiellt ställer sig positivt till ett införande av sex timmars arbetsdag på sikt samt
att LO aktivt verkar för mer lagstadgad arbetstidsförkortning.
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14.52
Inför sex timmars arbetsdag
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
För att orka ett helt arbetsliv bör vi jobba kortare dagar, utan att slita ut kroppen för tidigt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO jobbar för att den lagstadgade arbetstiden 

successivt förändras till 30 timmars arbetsvecka, med bibehållen lön.

14.53
30 timmars arbetsvecka
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Varför ska vi inte sträva efter mer fritid? Hur mycket ska vi arbeta egentligen för att få en 
inkomst vi kan leva på? Är det rimligt att heltidsmåttet ligger kvar där det gör när Sverige 
är rikare än någonsin, när produktiviteten ökar varje år?

Vi har otroligt slitsamma arbeten både fysiskt och psykiskt. Många får inte möjlighet att 
arbeta heltid samtidigt som vi har de som inte klarar av att arbeta efter dagens heltidsmått. 
Dessa är i större grad kvinnor vilket gör detta inte bara till en klassfråga utan även till en 
jämställdhetsfråga.

Vi har dessutom en extremt hög arbetslöshet och en arbetsmarknad som tenderar att bli 
allt mer digitaliserad/automatiserad. Det kan tänkas att produktionsutvecklingen fortsätter 
att öka per arbetad timme och därigenom anser vi det rimligt att vi tillsammans delar på 
de arbetade timmar som krävs för att upprätthålla det samhälle vi vill ha, men att vi också 
delar på den fria tiden som därigenom uppstår. Det är absolut förståeligt att vi samtidigt har 
andra akuta problem gällande dagens arbetsgivarmissbruk av visstidsanställningar och att 
vi måste trygga rätten till att arbeta heltid. Det utesluter däremot inte ett aktivt arbete för 
arbetstidsförkortning. Vi behöver snarare arbeta med dessa frågor parallellt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska arbeta opinionsmässigt för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

14.54
”Nu är det dags … eller plötsligt händer det … eller?”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Enligt Arbetstidslagen är en heltid 40 timmar per vecka. Så har det varit i mer än 45 år. Det 
har inte alltid varit så. Många av oss kommer säkert ihåg att deras föräldrar jobbade sex da-
gar per vecka och betydligt mer än 40 timmar. Successivt har arbetstidslagen förändrats till 
det bättre, i takt med att samhället moderniserats och synen på arbete, fritid, behov av re-
kreation och dess inverkan på hälsa har förändrats till det bättre. I dag är det allmänt känt 
att rekreation och vila är viktigt för vår hälsa. Vi vet också att många stressar på arbeten 
med dålig arbetsmiljö. Det är dags att göra som i många andra länder och sänka heltidsar-
betsmåttet i Arbetstidslagen.
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Det skulle innebära många positiva effekter för de anställdas hälsa och möjligheten att få 
det berömda livspusslet att gå ihop. Det är över 45 år sedan vi ändrade heltidsarbetsmåttet. 
Det är dags nu att ta nästa steg. En sänkning av heltidsarbetsmåttet skulle med fördel kunna 
ske stegvis under en längre period för att ge arbetsgivare och anställda en god möjlighet att 
anpassa sig till nya förutsättningar.

En sänkning av heltidsarbetsmåttet skulle på sikt innebära att fler av LO-förbundens 
många medlemmar, som jobbar ofrivillig deltid, snabbare skulle kunna få heltid. En sänkning 
av heltidsarbetsmåttet i Arbetstidslagen är mer solidarisk och rättvis. Vissa fackförbund och 
avtalsområden har större möjligheter än andra att förhandla fram arbetstidsförkortningar. 
Vi bör arbeta aktivt för att minska orättvisorna i arbetslivet. Inte bidra till dem!

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska verka för en sänkning av heltidsarbetsmåttet i Arbetstidslagen.

14.55
35 timmars arbetsvecka
Fastighetsanställdas Förbund avd Huddinge, avd Skärholmen, avd Hallunda, avd Tumba och 
avd Skärgården
Varför ska vi inte sträva efter mer fritid? Hur mycket ska vi arbeta egentligen för att få en 
inkomst vi kan leva på? Är det rimligt att heltidsmåttet ligger kvar där det gör när Sverige 
är rikare än någonsin, när produktiviteten ökar varje år? Dessutom så visar all tillgänglig 
forskning att lägre arbetstid ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. Vi får lägre 
kostnader i våra försäkringssystem vilket skulle öka vår gemensamma välfärd. Ett lägre ar-
betstidsmått skulle också gynna livspusslet för många av våra medlemmar som kämpar med 
arbete, hämtning, lämning på dagis och skola.

Vi har otroligt slitsamma arbeten både fysiskt och psykiskt. Många får inte möjlighet att 
arbeta heltid samtidigt som vi har de som inte klarar av att arbeta efter dagens heltidsmått. 
Dessa är i större grad kvinnor vilket gör detta inte bara till en klassfråga utan även till en 
jämställdhetsfråga.

Vi har dessutom en extremt hög arbetslöshet och en arbetsmarknad som tenderar att bli 
allt mer digitaliserad/automatiserad. Det kan tänkas att produktionsutvecklingen fortsätter 
att öka per arbetad timme och därigenom anser vi det rimligt att vi tillsammans delar på 
de arbetade timmar som krävs för att upprätthålla det samhälle vi vill ha, men att vi också 
delar på den fritid som därigenom uppstår. Det är absolut förståeligt att vi samtidigt har 
andra akuta problem gällande dagens arbetsgivarmissbruk av visstidsanställningar och att 
vi måste trygga rätten till att arbeta heltid. Det utesluter däremot inte ett aktivt arbete för 
arbetstidsförkortning. Vi behöver arbeta med dessa frågor parallellt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt arbetar opinionsmässigt för 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.
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14.56
Sänkt lagstadgad normalarbetstid höjd livskvalité
Byggnadsarbetareförbundet och Målareförbundet
Arbetsfördelningen i Sverige blir allt mer ojämn. Många lönearbetar mer än vad som är bra 
för dem själva och deras närstående medan andra inte arbetar alls. Normalarbetstiden i 
Arbetstidslagen har legat still på 40 timmar per vecka i snart 40 år.
Reducerad arbetstid finns i kollektivavtal men det är främst välavlönade tjänstemannagrup-
per som åtnjuter ett lägre arbetstidsmått. Flera LO-yrken och framförallt kvinnodominerade 
yrken har ofrivilligt deltidsarbete och inom dessa yrken är lönerna gängse låga.

Veckoarbetstidens längd och vad det kostar den enskilde att jobba mindre än 40 timmar 
i veckan varierar alltså i dag beroende på yrke, klass och kön. Medan relativt priviligierade 
grupper redan i dag får ut en heltidslön för att jobba mindre än 40 timmar i veckan, betalar 
andra grupper själva priset för kortare arbetstid genom deltidsarbete och därmed följande 
deltidslön. Med en lägre heltidsnorm och en fördelningspolitik som syftar till att minska 
inkomstskillnaderna istället för att öka dem, så kan flera försörja sig på sitt arbete.

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det kommer till deltidsarbete. Förhållandet 
avspeglar den onda cirkel som upprätthåller de könsrelaterade orättvisorna i hemmet såväl 
som i arbetslivet. Kvinnor utför alltjämt det mesta hushållsarbetet och jobbar i gengäld of-
tare deltid. Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar också hur länge man orkar arbeta. Den 
faktiska pensionsåldern har ett tydligt samband med klass och i de tyngsta yrkena även 
kön. Detta mönster är oacceptabelt och behöver brytas. Det måste vara möjligt för kvinnor 
och män, arbetare och tjänstemän att arbeta heltid och kombinera arbete, föräldraskap och 
fritid utan att slita ut sig. Det kräver en rad förbättringar både i arbetslivet och i välfärds-
systemen. Vi vill därför stärka rätten till heltid och minimera de otrygga anställningarna. 
Arbetsmiljöarbetet behöver stärkas och inflytandet över den egna arbetssituationen öka. 
Ansvaret för hemarbete och föräldraskap måste fördelas jämt mellan kvinnor och män. Vi 
anser att det är hög tid att väcka frågan om en generell arbetstidsförkortning.

Vi menar att arbetstidsförkortningen ska genomföras i en sådan takt att arbetstagarnas 
inkomster inte minskar. Det är hög tid att börja dela på arbetet solidariskt och öka männis-
kors möjligheter att växa från produktionsfaktorer till individer och medborgare, med tid 
och kraft att få kultur, föreningsliv och demokratin att blomstra. Vi föreslår en målmedveten 
strategi för att stegvis förkorta arbetstiden från dagens 40 timmar till 30 timmar i veckan. 
Ett rimlig första steg är att sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 37 timmar per vecka.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar ställning för en lagstadgad normalarbetstid på 37 timmar per vecka samt
att LO verkar för en lagstadgad normalarbetstid som på sikt blir 30 timmar per vecka utan 

månatlig lönesänkning.
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14.57
Arbetstidsförkortning, lagstiftad
Hotell- och restaurangfacket avd 02 Stockholm–Gotland
Arbetarrörelsen har alltid arbetat för ett lägre mått för heltid på arbetsmarknaden och nu 
är det hög tid att väcka frågan igen. Flera försök har gjorts i olika delar av Sverige genom 
välvillig politisk majoritet, med goda resultat. Men frågan om sex timmars arbetsdag, eller 
30 timmars arbetsvecka, måste lyftas mer än så. Den måste bli norm. Det är dags att ta det 
steg som arbetarrörelsen pratat om länge men aldrig kommit sig för att ta.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att genom lagstiftning sänka heltidsmåttet i Sverige till 30 timmars ar-

betsvecka.

14.58
8 timmar arbete, 8 timmar fritid och 8 timmar sömn
Pappersindustriarbetareförbundet avd 111 Grycksbo
Det var arbetarrörelsens första arbetstidskrav och 1919, alltså för nästan hundra år sedan, så 
beslutade riksdagen om åtta timmars arbetsdag för industriarbetare. Man skulle kunna tro 
att saker och ting ständigt utvecklas till det bättre, men under de senaste decennierna har 
utvecklingen snarare gått åt andra hållet.

Vi har under senare år bland annat fått se hur något som liknar daglönarsystemet återin-
förts och hur arbetsgivarna pressar allt mer arbete ur de anställda. Detta sker inte bara un-
der de ordinarie åtta timmarna utan också genom mycket övertid, mertid och olika former 
av beredskapstid. Möjlighet till vila, eller snarare bristen på sådana möjligheter, har blivit 
det största arbetsmiljöproblemet för många på svensk arbetsmarknad. Den lagstiftning som 
många hoppades skulle förhindra detta, reglerna om dygnsvila, blev i mångt och mycket en 
till intet förpliktigande vattvälling.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att i arbetstidslagen införs en icke dispositiv begränsning av maximal sam-

manlagd arbetstid under ett dygn samt
att denna arbetstid åtföljs av en lagstadgad sammanhängande vila, utan de vittgående un-

dantag som i dag tillåts.

14.59
Reglerad dagsarbetstid
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
I arbetstidslagen är veckoarbetstid reglerat, men några regler över dagsarbetstid finns inte. 
Så i dagens läge kan en arbetstagare schemaläggas på arbetstider där arbetade timmar kan 
uppgå till tio timmar eller mer, per dag. Vi föreslår en reglering på max åtta timmars arbete 
per dag, för en arbetstagare som arbetar heltid. En arbetare som går på deltid, eller timtid, 
bör ha större valfrihet då denne har mer fritid att nyttja.
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Vi menar att en reglerad dagsarbetstid kommer att bidra till mer tid för återhämtning 
samt att det även bidrar till minskad risk för arbetsplatsolyckor.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en reglering av dagsarbetstid i arbetstidslagen samt
att LO ska verka för att en arbetsdag får vara max åtta timmar för en heltidsanställd i ar-

betstidslagen.

14.60
Mertid gällande deltid/timanställd
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
I arbetstidslagen finns skrivet att du som tim-/deltidsanställd kan arbeta tvåhundra timmar/
år i mertid och detta medför att de personer som enbart är tim-/deltidsanställda används 
som en arbetskraftsreserv. Det får till följd att det begränsar möjligheten för deltidsanställda 
att få heltidstjänster.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att mertidsmåttet i arbetstidslagen begränsas.

14.61
Sänkt pensionsålder
Pappersindustriarbetareförbundet avd 50 Kvarnsveden
Fler än hälften inom massa- och pappersindustrin jobbar skift. Därför är det extra viktigt 
för dem som jobbar i branschen att tänka på den långsiktiga hälsan. Skiftarbete vänder upp 
och ned på dygnet och ibland även på en del av livet. Men det finns både för- och nackde-
lar. Fördelar med att arbeta skift kan vara högre lön, fler långledigheter och möjlighet till 
kreativa lösningar för barnomsorg. Nackdelar kan vara trötthet, störd sömnrytm, magbesvär 
eller svårigheter att ställa om kroppen mellan olika skiftpass. Forskning visar på samband 
mellan ohälsa och skiftgång med nattarbete.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att man ska kunna gå ned i arbetstid från 60 års ålder om man under sitt arbetsliv haft ett 

arbete som inneburit nattskift under totalt 20 år. Tillsätt en utredning som har till upp-
gift att ta fram ett regelverk (ovanstående gäller givetvis alla yrkeskategorier som arbetar 
nattskift).
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Utlåtande motionerna 14.47–14.61

14.47

att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

14.48

att sex timmars arbetsdag ska införas som heltidsmått och att 30 timmars arbetsvecka ska motsvara hel-

tidsarbete.

14.49

att LO ska verka för att vi får sextimmarsdag med fullt betalt, då det inte blir en högre kostnad än den sjuklö-

nekostnad som arbetsgivaren betalar i dag.

14.50

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, införs gradvis till 

2025.

14.51

att LO principiellt ställer sig positivt till ett införande av sex timmars arbetsdag på sikt samt

att LO aktivt verkar för mer lagstadgad arbetstidsförkortning.

14.52

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO jobbar för att den lagstadgade arbetstiden successivt för-

ändras till 30 timmars arbetsvecka, med bibehållen lön.

14.53

att LO aktivt ska arbeta opinionsmässigt för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

14.54

att LO aktivt ska verka för en sänkning av heltidsarbetsmåttet i Arbetstidslagen.

14.55

att LO aktivt arbetar opinionsmässigt för 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

14.56

att LO tar ställning för en lagstadgad normalarbetstid på 37 timmar per vecka samt

att LO verkar för en lagstadgad normalarbetstid som på sikt blir 30 timmar per vecka utan månatlig löne-

sänkning.

14.57

att LO verkar för att genom lagstiftning sänka heltidsmåttet i Sverige till 30 timmars arbetsvecka.
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14.58

att LO verkar för att i arbetstidslagen införs en icke dispositiv begränsning av maximal sammanlagd arbets-

tid under ett dygn samt

att denna arbetstid åtföljs av en lagstadgad sammanhängande vila, utan de vittgående undantag som i dag 

tillåts.

14.59

att LO ska verka för en reglering av dagsarbetstid i arbetstidslagen samt

att LO ska verka för att en arbetsdag får vara max åtta timmar för en heltidsanställd i arbetstidslagen.

14.60

att LO ska verka för att mertidsmåttet i arbetstidslagen begränsas.

14.61

att man ska kunna gå ned i arbetstid från 60 års ålder om man under sitt arbetsliv haft ett arbete som inne-

burit nattskift under totalt 20 år. Tillsätt en utredning som har till uppgift att ta fram ett regelverk (ovan-

stående gäller givetvis alla yrkeskategorier som arbetar nattskift).

Motionerna 14.47–14.57 tar alla upp behovet av att korta eller reglera normalarbetstiden. I dagsläget är den 

lagstadgade veckoarbetstiden för heltid 40 timmar/helgfri vecka. De historiskt dominerande skälen till krav 

på olika former av förkortad arbetstid är förbättrad hälsa, ett rikare socialt och kulturellt liv, ökat umgänge 

med familj och vänner och välbehövlig vila och rekreation.

Under 1900-talet och in i 2000-talet har arbetstiden förkortats på olika sätt, både via lagstiftning och 

kollektivavtal. Förkortad normalarbetstid, införandet av femdagarsveckan, beslut om föräldra- och studie-

ledigheter och en sänkning av pensionsåldern var betydelsefulla beslut på riksdagsnivå. Inom ramen för 

kollektivavtal har arbetstiden förkortats via till exempel semesteröverenskommelser, förkortad arbetstid för 

skiftarbetare och förkortad arbetstid via arbetstidsbanker. På senare tid har det även startats försök med 

förkortad veckoarbetstid, så kallade sextimmarsdagar, inom bland annat vård och omsorg i vissa kommuner.

Dessa olika arbetstidsminskningar har skett under en längre period och inneburit att arbetstiden förkor-

tats samtidigt som produktiviteten ändå har ökat. Samtidigt har den lagstadgade normalarbetstiden inte 

förändrats på över 40 år, och möjligheterna att via kollektivavtal förkorta arbetstiden ser väldigt olika ut 

inom olika avtalsområden. Den politiska diskussionen handlar i dag snarare om att höja pensionsåldern, än 

att förkorta arbetslivet.

Den ekonomiska välfärden avgörs av arbetsmängden och produktiviteten. Det vill säga, hur mycket vi 

arbetar och vilket värde vårt arbete skapar. Den fackliga kampen kommer alltid att handla om fördelningen 

av samhällets ökade tillväxt i reala löner och kortare arbetstid. Det är alltså en fråga om hur produktivitets-

ökningen fördelas. Men valet mellan kortare arbetstid och ökade materiella resurser är nästan ett omöjligt 

val. Vi vill ha bägge delarna. Ser man förhållandet över en längre tid, kan man konstatera att den materiella 

standarden ökat och arbetstiden blivit kortare.

Det ligger en motsättning i frågan om arbetstiden; vi vill jobba mycket för att ha råd med vår materiella 

välfärd, samtidigt som vi vill vara lediga för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Men en arbetstids-

förkortning måste alltid betalas på något sätt. En förkortning av arbetstiden, med exempelvis två timmar i 
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veckan, motsvarar 5 procent av det reala löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna skatteintäkter 

räknas in. Dessutom kommer den service som samhället tillhandahåller i form av dagis, sjukhus, skolor och 

äldrevård, att minska med 5 procent eftersom personalen där arbetar två timmar mindre i veckan. Då är valet 

att antingen acceptera en i motsvarande grad minskad offentlig service eller höja skatterna. Slutsatsen av 

detta är inte att arbetstidsförkortningar alltid är felaktiga. Tvärtom visar vår fackliga historia att LO återkom-

mande rest kravet om en kortare arbetstid. Detta kommer även att gälla framöver. Det gäller bara att försöka 

genomföra kraven vid rätt tillfälle och i lämplig omfattning.

LOs styrelse tillsatte sommaren 2015 en förbundsarbetsgrupp som har i uppdrag att se över och upp-

datera LOs arbetstidspolitiska målsättningar. Arbetsgruppen ska avrapportera vid representantskapet 

hösten 2016. Syftet är att skapa sammanhållna analyser och strategier inom hela arbetstidsområdet. 

Normalarbetstidens längd, regler och möjligheten till inflytande och egen flexibilitet i fråga om arbetsti-

dens förläggning samt arbetsorganisation och produktionsvillkor är faktorer som påverkar arbetsvillkor och 

behov av olika typer av arbetstidsreformer. Genom att göra en aktuell analys av gruppen arbetares arbets-

tidsförhållanden, ska arbetsgruppen utvärdera LOs arbetstidspolitiska ställningstaganden och strategier. 

Tidigare LO-kongresser har fastställt att den långsiktiga målsättningen är förkortad veckoarbetstid. Den 

målsättningen ligger enligt styrelsens mening fortfarande fast.

Motionerna 14.47–14.51 första att-satsen yrkar på att LO ska arbeta för sex timmars arbetsdag, snarare 

än 30 timmars arbetsvecka. I Arbetstidslagen regleras inte den dagliga arbetstiden, utan veckoarbetstiden 

för heltid. I enlighet med det regleras även normalarbetstiden i kollektivavtal baserat på veckoarbetstid. 

Förutsättningarna för och önskemålen om arbetstidens förläggning skiljer sig också åt mellan olika bran-

scher. LOs styrelse anser att även om kommande arbetstidsförkortningar kan komma att påverka normen för 

den dagliga arbetstiden bör LOs målsättning för på vilket sätt arbetstidsförkortningar ska utformas inte vara 

låst vid denna.

Styrelsens ställningstagande har under de senaste årens kongresser och avtalsrörelser varit att kollektiv-

avtal är att föredra framför lagstiftning. Inom ett flertal förbund har man genom kollektivavtal kommit över-

ens om arbetstidsförkortningar i olika former, till exempel förkortad årsarbetstid med möjlighet att spara 

arbetstidsförkortningen till olika ändamål, däribland utökad semester, ledighet del av dag, pensionsdagar 

etc. Förkortad arbetstid för skiftarbetare är en fråga som är reglerad i många av LO-förbundens kollektivav-

tal. Det är sannolikt att den typen av förkortning av arbetstiden kommer att fortsätta prövas i omförhand-

lingarna av kollektivavtalen. Flera förbund har och kommer troligen under kommande avtalsrörelser att 

förkorta arbetstiden genom kollektivavtal. Problemet är således inte den långsiktiga målsättningen utan hur 

och i vilken takt det är möjligt att nå dit.

I motion 14.58 och 14.59 efterfrågas att LO verkar för en reglering av maximal sammanlagt dygns- och 

dagsarbetstid i arbetstidslagen. Arbetstidslagen är dispositiv och det är möjligt att göra avtalslösningar 

som passar för de branscher som berörs. LOs styrelse värnar Arbetstidslagens dispositivitet och kan inte 

ställa sig bakom krav på icke-dispositiva begränsningar. Oavsett om undantagen från överenskommelser 

om dygnsvilan är brott mot kollektivavtalen eller brister i kollektivavtalen bör det hanteras av de avtalande 

parterna.

Motion 14.60 vill ändra begränsningsregeln om 200 timmar gällande mertid för deltidsanställda i § 10 

Arbetstidslagen. Styrelsens uppfattning är att den semidispositivet som lagen har i dag är till fylles. Genom 

nuvarande lösning har varje förbund möjlighet att anpassa regelverket efter sina branschers förutsättningar.

Motion 14.61 yrkar på att LO tillsätter en utredning för att ta fram ett gemensamt regelverk för möjlig-
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het till partiell tjänstledighet från 60 års ålder för den som arbetat nattskift i totalt 20 år. LOs styrelse delar 

motionärens uppfattning om att skiftarbetare hör till de arbetstidsvillkor som är slitsamma och kan behöva 

kompenseras. Däremot anser styrelsen att möjligheten till regelverk bäst utreds och förhandlas utifrån vill-

koren i respektive berörda branscher.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 14.47–14.61 besvarade.
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14.4 Arbetsmiljö

Motionerna 14.62–14.76

14.62
Nya jobb i ett arbetsliv i utveckling
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Denna motion handlar om schysta villkor för anställda och arbetsgivare, om vikten av in-
satser som inte bara räknar jobb, utan också ser nyttan av fler produktiva arbetstimmar i 
ekonomin och om politik som främjar arbetsplatsernas förmåga till omställning och som 
klarar av kompetensförsörjningen.

Förverkligandet av en aktiv jobbpolitik sker i en tudelad arbetsmarknad. För många ar-
betstagare fungerar arbetslivet väl, de är en värdefull resurs. Jobben ger meningsfulla ar-
betsdagar och utvecklar för framtiden. Arbetsplatserna arbetar för en god arbetsmiljö och 
arbetets organisering utvecklar anställdas kompetens och kreativitet.

För många arbetstagare handlar arbetslivet tyvärr om det omvända. Om att vara tack-
sam för att över huvud taget ha ett jobb. Om ett arbetsliv där människor blir betraktade 
som något utbytbart, snarare än en värdefull resurs. Många ungas inträde i arbetslivet sker 
med erbjudanden om subventioner och skattelättnader. Förmågan att möta förändring med 
flexibilitet blir snarare liktydigt med att billigt och enkelt använda tillfälliga anställningar 
eller i värsta fall exploatera migrantarbetare. Dagens arbetsmarknad skapar stora klyftor.

Ansvaret för villkor och utveckling i arbetslivet vilar i den svenska partsmodellen på 
fackförbundens och arbetsgivarnas gemensamma engagemang. Partsmodellen har tjänat 
Sverige väl och ska värnas. Statliga ingrepp motarbetas. Samtidigt behöver partsmodellen en 
politisk omgivning som ger stabila och fungerande utgångspunkter. Parterna behöver känna 
trygghet i att politiken aktivt agerar mot, inte blundar för, missbruk. Parterna ska veta att 
politiken, utan att ta över företagens ansvar eller peta i parternas rätt till självständighet, 
vill bidra till en arbetsmarknad med god arbetsmiljö, väl fungerande arbetsorganisationer 
och allas möjlighet att få lära mer i arbetslivet.

Jobbpolitikens roll för schysta villkor på arbetsmarknaden
Tillfälliga anställningar och bemanningsföretag är inslag på en fungerande arbetsmarknad. 
Däremot får inte inhyrningar och visstidsanställningar missbrukas och staplas på varandra 
under långa perioder. Brister i lagstiftningen ska inte möjliggöra för arbetsgivare att först 
kunna säga upp människor till följd av arbetsbrist för att sedan direkt via bemanningsföre-
tag hyra in dem igen till samma jobb.

Mångfald, jämställdhet och olika erfarenheter på arbetsplatserna stärker arbetslivet. 
Därför behövs nationella insatser som främjar arbetsplatsernas partsgemensamma engage-
mang i dessa frågor. Parternas engagemang för lönekartläggningar och jämställdhetsplaner 
är värdefulla verktyg som behöver få större genomslag. Diskriminering och kränkande sär-
behandling ska motverkas med såväl lagar som insatser för att öka människors medvetenhet. 
Erfarenheter och kunskaper samlade under ett långt arbetsliv är tillgångar på arbetsmark-
naden och ska inte innebära ökad risk för långtidsarbetslöshet.
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Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige. Därför behöver Lex Laval avskaffas och ersät-
tas med regelverk som möjliggör att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i 
Sverige. Utstationerad arbetskraft ska ges rättigheter i enlighet med svenska kollektivavtal. 
Migrationsverket ska granska och kontrollera de företag som godkänts för att anställa mig-
rantarbetare. Avtalsenliga löner ska betalas och överenskomna arbetsvillkor hållas. Missbruk 
skadar majoriteten seriösa företagare och ska bestraffas.

Sociala villkor i enlighet med kollektivavtal ska kunna säkerställas när staten och kom-
munsektorn handlar upp varor och tjänster. Sverige behöver en strategi som främjar sociala 
villkor och innovationer vid upphandling. Sverige bör också ratificera ILO-konvention 94.

Jobbpolitikens roll för allas rätt till ett utvecklande arbetsliv
Varje anställds rätt till en god arbetsmiljö bygger upp en fungerande svensk arbetsmarknad. 
De arbetsplatser som försliter, skadar och pressar människor psykiskt skadar hela arbets-
marknaden. Brister i arbetsmiljön minskar antalet produktiva timmar och slår ut många 
människor från arbetsmarknaden.

Därför är arbetsmiljöarbetet på varje enskild arbetsplats en omistlig del av en väl fung-
erande arbetsmarknad. Sveriges arbetsplatser behöver stöd av nationella arbetsmiljösats-
ningar. Det behövs ökade resurser till arbetsmiljöinspektioner och skärpta sanktioner mot 
arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljö- och arbetstidsregler. Arbetsmiljöverket behöver ha 
kapacitet att utveckla och uppdatera föreskrifter. Kunskapen om arbetsmiljöbrott behöver 
bli större hos polis och åklagare.

Skärpta kontroller och uppföljningar av arbetsplatsernas arbetsmiljö behöver ske ba-
lanserat med förstärkt utvecklingsarbete. Resurserna till utbildning av såväl skyddsombud 
som chefer med ansvar för verksamheter och personal behöver öka. Pressen och stressen 
på arbetsplatserna ökar. Därför behöver resurser öronmärkas för utbildningar i psykosocial 
arbetsmiljö.

Staten bör lyfta ut sjuklöneansvaret från företagen då det fördyrar och riskerar att sortera 
ut mer än det hjälper utvecklingen. I stället bör arbetsplatserna få en reell funktion i myn-
dighetssamverkan för att hitta fungerande lösningar för människors rehabilitering i jobbet 
eller på arbetsmarknaden som helhet.

Fler arbetsplatser måste få tillgång till kvalificerad företagshälsovård. Det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Därför bör tanken prövas att låta Arbetsmiljöverket 
få ett tydligt uppdrag och riktade resurser för att med expertis understödja det förebyg-
gande arbetet.

Sverige behöver en omedelbar strategi för nolltolerans av dödsolyckor i arbetslivet. 
Strategin ska tas fram i samverkan med parterna.

Utveckling av verksamheternas och arbetets organisering är avgörande för såväl företa-
gens konkurrenskraft som villkoren för människors arbetsvardag. Forsknings- och utveck-
lingsresurser behöver riktas till att främja parternas engagemang för konkurrenskraftiga och 
hållbara lösningar för produktionens och arbetets organisering. Sverige behöver inrätta ett 
nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum för produktiva och hållbara arbetsorganisatio-
ner. Centret kan bli ett nav för forskning och handfast utvecklingsarbete, i nära samverkan 
med företag och arbetsmarknadens parter.

Lärande i arbetslivet handlar om utveckling av arbetsmarknadens största resurs – de mil-
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jontals kvinnor och män som är i arbete. Kompetensutveckling i arbetslivet betyder fram-
gång i strävan efter att låta kunskap snarare än försämrade arbetsvillkor vara ledstjärna för 
internationell konkurrenskraft. Mångkunnighet ger arbetsplatser förmåga att hantera inre 
omställningskrav när till exempel efterfrågan rör sig upp och ned med order- och konjunk-
turläge. Påbyggda kompetenser ger rörlighet och i omställningen rekryterande arbetsplatser 
mer kunskap och erfarenhet. Det förebygger risken för långvariga arbetslöshetsperioder och 
är en nyckel till framgång i arbetsmarknadsinriktad rehabilitering.

Politiken behöver se det stora värde som lärande i arbetslivet skapar för hela samhället. 
Lärande i arbetslivet kan inte längre bara uppfattas som personalutbildning som arbetsgivare 
eller enskilda får sköta efter eget tycke och plånbok. Sverige måste nå längre.

Sverige behöver en infrastruktur för lärande i arbetslivet. Det krävs nationella insatser, 
som sker i samverkan med parterna på arbetsmarknaden även inom det privata näringsli-
vet, för att ge väsentligt fler människor tillgång till kompetensutveckling. Arbetsplatserna 
behöver i sin närhet känna stöd i hur genomförandet av kompetensutveckling kan ske. 
Genomförandestöd kan också komma till nytta för parternas medverkan i projekt finan-
sierade via Europeiska Socialfonden.

Nationella resurser ska finnas tillgängliga för att stödja arbetsplatsernas finansiering av 
kompetensutvecklingen. På sikt bör arbetsplatsernas möjligheter att få göra avskrivningar 
för investeringar i personalutbildning eller ett system för kompetensförsäkring prövas.

I det nära perspektivet bör resurser riktas till lösningar för att använda kompetensutveck-
ling vid ekonomisk nedgång – då tiden, men inte resurserna, finns på arbetsplatserna. Staten 
bör utreda möjligheten att utveckla lösningar motsvarande IF Metalls idé om ”100-lappen”, 
det vill säga att staten skjuter till runt en hundralapp i timmen för kompetensutveckling av 
arbetstagare som annars riskerar att bli uppsagda. Det nyligen beslutade systemet om statligt 
stöd till korttidsarbete vid allvarliga kriser bör också innehålla resurser till arbetsplatsernas 
kompetensutveckling. Svensk arbetsmarknad mår bättre av utveckling än av att arbetsplat-
ser tappar kompetens och arbetstagare förlorar jobben.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna på arbetsmarknaden 

medverka till att lagen om anställningsskydd (LAS) justeras så att det inte är möjligt att 
stapla visstidsanställningar på varandra under långa perioder (behandlas under dagord-
ningspunkten 14.2),

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna medverka till nationella 
insatser som främjar arbetsplatsernas åtgärder för jämställdhet och mångfald,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Lex Laval rivs upp i syfte att svenska kollektiv-
avtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige samt att utstationerad arbetskraft ska ges rät-
tigheter i enlighet med svenska kollektivavtal (behandlas under dagordningspunkten 14.1),

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Migrationsverket ges ett tydligt uppdrag att 
granska och kontrollera de företag som godkänts för att anställa migrantarbetare (be-
handlas under dagordningspunkten 17.6),

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en nationell strategi för offentlig upphandling 
omfattar att sociala villkor i enlighet med kollektivavtal ska kunna säkerställas (behand-
las under dagordningspunkten 17.5),
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att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Sverige ratificerar ILO-konvention 94 (behand-
las under dagordningspunkten 15),

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en nationell arbetsmiljöstrategi tas fram i 
samverkan med parterna och att strategin uppmärksammar behovet av insatser för den 
psykosociala arbetsmiljön,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att öka resurstilldelningen i syfte att öka omfatt-
ningen av arbetsmiljöinspektioner samt att påföljderna skärps vid överträdelser av ar-
betsmiljö- och arbetstidslagarna,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utbildning om arbetsmiljölagstiftning blir 
obligatorisk på Polishögskolan,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att resurserna ökar till arbetsmiljöutbildningar,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för nolltolerans mot dödsolyckor i 

arbetslivet tas fram i samverkan med parterna,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att satsningar genomförs för att stärka arbetsplat-

sernas tillgång till företagshälsovård och för att utveckla det förebyggande arbetsmiljö-
arbetet,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att forsknings- och utvecklingsresurser riktas till 
att främja parternas engagemang för konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för pro-
duktionens och arbetets organisering (behandlas under dagordningspunkten 17.5.3),

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för kompetensutveckling tas fram 
i samverkan med parterna på arbetsmarknaden (behandlas under dagordningspunkten 
14) samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att staten medverkar till finansieringen av arbets-
platsernas insatser för kompetensutveckling (behandlas under dagordningspunkten 14).

14.63
Arbetsmiljöforskning
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
2006 vann Alliansen valet. En av de första åtgärderna man gjorde var en låglönesatsning som 
skulle gå ut över arbetsmiljön. En sådan förändring skulle synas i Arbetslivsinstitutets forsk-
ning, därför såg man till att snabbt lägga ner Arbetslivsinstitutet 1 juli 2007. Konsekvensen 
blev att ovärderlig forskning och kompetens gick förlorad vilket i slutänden drabbade ar-
betstagarna, främst utsatta och marginaliserade grupper.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att man verkar för att öka anslaget till arbetsmiljöforskning.
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14.64
Arbetslivsforskning på kvinnor
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
LO har under en lång tid bakåt haft fokus på arbetslivsforskning inom bland annat kemi-
kaliers påverkan på kvinnor och män men även belastningsskador. Sen Arbetslivsinstitutet 
lades ned har forskning kring arbetarnas arbetsmiljö stagnerat eller försvunnit helt. I dag är 
det i princip inga studier eller forskningsprojekt som bedrivs kring dessa frågor. Forskning 
kring kvinnors arbetsbelastning är en viktig fråga för oss i Handelsanställdas förbund och 
vi skulle därför vilja se att LO arbetade för den frågan. Vi behöver komma till rätta med 
arbetslivsforskningen och en fungerande företagshälsovård för att kunna hjälpa våra med-
lemmar till en sund och hälsosam arbetssituation.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att forskning kring kvinnors arbetsbelastningar skapas,
att LO ska verka för att möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning återskapas samt
att LO ska verka för att företagshälsovård som är kvalitetssäkrad ska omfatta alla.

14.65
Förutsättningar för en jämlik hälsa
Kommunalarbetareförbundet
En jämlik hälsa står på två ben. Det ena benet handlar om hur vi upprätthåller en god hälsa 
bland hela befolkningen. Det kräver hänsyn till en rad olika faktorer som påverkar hälsan, 
däribland utbildning, fritid, miljö, arbetsmarknad och arbetsliv. Det andra benet är hur 
människor ska tas om hand och förhoppningsvis tillfriskna om de väl insjuknar. På båda 
dessa områden förekommer stora ojämlikheter som särskilt drabbar Kommunals medlemmar. 
Sambandet mellan hälsa och socioekonomiska villkor är mycket starkt. Det kräver aktiva 
personalpolitiska reformer och en jämlik hälso- och sjukvård som behandlar alla efter behov.

Klasskillnaderna i vårdtillgänglighet, vårdkvalité och förutsättningar att tillfriskna från 
allvarliga sjukdomar har ökat avsevärt sedan 90-talet. Dödligheten i hjärtkärlsjukdom är 
fem gånger högre bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning jämfört med kvinnor 
med eftergymnasial utbildning. Cancersjukvården är ett annat vårdområde där det förelig-
ger grova skillnader i dödlighet mellan tjänstemän och arbetare. För lågutbildade kvinnor 
har dödligheten bara minskat med 3 procent, medan dödligheten bland kvinnor med efter-
gymnasial utbildning har minskat med hela 41 procent.

Flera svåra sjukdomar kan i sin tur bero på brister i arbetsmiljö och villkor. Små möjlig-
heter att påverka arbetssituationen i kombination med alltför höga krav, låg kontroll, press, 
obalans mellan ansträngning och belöning, lågt stöd i arbetet, små möjligheter till utveck-
ling i arbetet, osäkerhet i anställningen, nattarbete eller långa arbetsveckor är alla faktorer 
som kan leda till att personer utvecklar hjärtkärlsjukdomar. Andra allvarliga sjukdomar som 
orsakas av en eller flera av de uppräknade faktorerna är stroke och högt blodtryck samt de-
pressionssymptom och utmattningssyndrom. I vård- och omsorgsarbetet är alla dessa pro-
blem vardag. Flera andra grupper i LO, särskilt de kvinnodominerade, har arbetsförhållanden 
som kännetecknas av lågt inflytande i kombination med höga krav.
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En mycket hög andel av Kommunals medlemmar i både barnomsorg, äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvården upplever ofta jäkt och psykisk ansträngning i arbetet. Tidspressen kan 
innebära att medlemmar ofta hoppar över lunchraster eller att de inte hinner gå på toalet-
ten. Anställda i hemtjänsten har oftare än andra grupper problem med att ta kortare raster. 
Förklaringen är bortrationaliseringar av informella raster i jakt efter minuter som ska gå 
till direkt omsorg.

Tidsbristen leder ofta till att anställda i vård och omsorg kan känna samvetsstress som på 
sikt kan leda till utbrändhet. Samvetsstress handlar om dåligt samvete som en följd av den 
börda som anställda upplever att de bär, när de utsätts för prioritering mellan svårbegrip-
liga riktlinjer samtidigt som de kämpar för att göra sitt bästa för vård- och omsorgstagaren. 
Tidsramar har starkt begränsat anställdas utrymme att utföra sitt arbete på sätt som möter 
vård- och omsorgstagarnas förväntningar och samhällets värderingar, vilket resulterar i att 
anställda känner sig bakbundna.

Konsekvenserna visar sig extra tydligt i sjukskrivningstalen på Kommunals avtalsområde, 
som är nästan dubbelt så höga som inom vård- och omsorgssektorn i sin helhet. Den vanli-
gaste orsaken för sjukskrivning är psykiska diagnoser som utmattningssyndrom. Vård- och 
omsorgsarbetare som undersköterskor och barnskötare toppar överlag sjukskrivningstalen 
på arbetsmarknaden.

Ur Kommunals perspektiv är det tydligt att otillräcklig bemanning och starkt försäm-
rad psykosocial arbetsmiljö ligger bakom den relativt stora ohälsa medlemmarna drabbas 
av. Under senare år har politiker i kommuner och landsting tenderat att delegera allt per-
sonalpolitiskt ansvar till chefer på arbetsplats- eller enhetsnivå, samtidigt som budgeten 
slimmats och cheferna ålagts att hålla budgeten varje månad. Resultatet blir att chefernas 
handlingsutrymme begränsas och långsiktiga lösningar omöjliggörs.

När personalen i vård och omsorg inte ges möjlighet att göra sitt jobb på det sätt som de 
bedömer är bäst försämras både vård- och omsorgskvalitén och deras egen hälsa. Till följd av 
detta funderar en stor andel anställda på att lämna branschen och sitt yrke, vilket skulle ha 
negativa konsekvenser för personalförsörjningen. Statistiska centralbyrån uppskattar bris-
ten på utbildade undersköterskor år 2035 till 160 000 personer.

När kvalitet och tillgänglighet i vården och omsorgen inte räcker till pressar det kvinnor 
att ta på sig ett större ansvar för sina anhöriga. Sedan slutet på 1980-talet har det skett en 
förskjutning från formell till informell vård. Under perioden har andelen anhörigvårdare, 
majoriteten kvinnor (döttrar), ökat med 90 procent eftersom hemtjänst och äldreomsorg inte 
täcker behoven. Detta skapar en negativ spiral som kan vara en del av förklaringen till att 
kvinnors sjukskrivningstal överlag ökar i högre utsträckning än männens. Situationen kräver 
att LO driver på för universella reformer, då politiken i dag enbart levererar marknadslös-
ningar som adresserar medelklassens ”livspussel” men inte arbetarkvinnornas växande ohälsa.

Många av faktorerna bakom hälsoklyftor är möjliga att påverka. För att en jämlikare häl-
soutveckling ska bli möjlig krävs satsningar som minskar klyftor som beror på socioekono-
misk tillhörighet. Inom vård- och omsorgssektorn kan ohälsa förebyggas genom en rad olika 
insatser: till exempel borde bemanningsnivån anpassas till enskilda servicetagares behov 
och den borde också uppfylla verksamhetens krav på kvalitet, kontinuitet, och kompetens. 
Arbetsplanering och schemaläggning ska vara rimlig och förutsägbar med hänsyn tagen till 
anställdas behov av fritid, familjeliv och vardagsplanering.
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Kommunals medlemmar dubbelbestraffas i och med att de ofta har en sämre hälsa än 
tjänstemän och heller inte får tillgång till lika god vård och omsorg. Samtidigt är Kommunals 
medlemmar bärare av den hälso- och sjukvård som hela samhället drar nytta av. För att för-
bättra hälsan på djupet är personalpolitiska åtgärder en nyckelfråga.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en utveckling till ekonomiskt bärkraftiga kommuner och landsting (be-

handlas under dagordningspunkten 17.1),
att LO verkar för ökade generella statsbidrag i stället för den allt större floran av riktade och 

svåråtkomliga statsbidrag (behandlas under dagordningspunkten 17.1),
att LO verkar för att kommuner och landsting driver en aktivare och mer insiktsfull perso-

nalpolitik, med kvalitet, jämställdhet och hälsa i fokus samt
att LO verkar för att bemanningen i vård- och omsorgssektorn anpassas till verksamhetens 

krav på kvalitet, kontinuitet, hälsa och kompetens.

Utlåtande motionerna 14.62 andra och sjunde-tolfte att-satserna, 14.63–
14.64, 14.65 tredje och fjärde att-satserna samt 17.76 fjortonde att-satsen

14.62 andra och sjunde–tolfte att-satserna

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna medverka till nationella insatser som 

främjar arbetsplatsernas åtgärder för jämställdhet och mångfald,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en nationell arbetsmiljöstrategi tas fram i samverkan med par-

terna och att strategin uppmärksammar behovet av insatser för den psykosociala arbetsmiljön,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att öka resurstilldelningen i syfte att öka omfattningen av arbets-

miljöinspektioner samt att påföljderna skärps vid överträdelser av arbetsmiljö- och arbetstidslagarna,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utbildning om arbetsmiljölagstiftning blir obligatorisk på 

Polishögskolan,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att resurserna ökar till arbetsmiljöutbildningar,

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet tas 

fram i samverkan med parterna samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att satsningar genomförs för att stärka arbetsplatsernas tillgång 

till företagshälsovård och för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

14.63

att man verkar för att öka anslaget till arbetsmiljöforskning.

14.64

att LO ska verka för att forskning kring kvinnors arbetsbelastningar skapas,

att LO ska verka för att möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning återskapas samt

att LO ska verka för att företagshälsovård som är kvalitetssäkrad ska omfatta alla.
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14.65 tredje och fjärde att-satserna

att LO verkar för att kommuner och landsting driver en aktivare och mer insiktsfull personalpolitik, med kva-

litet, jämställdhet och hälsa i fokus samt

att LO verkar för att bemanningen i vård- och omsorgssektorn anpassas till verksamhetens krav på kvalitet, 

kontinuitet, hälsa och kompetens.

17.76 fjortonde att-satsen

att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för satsningar som stärker 

arbetsplatsernas möjligheter att förebygga och åtgärda arbetsmiljöproblemen såsom arbetsplatsolyck-

or, förslitningsskador och psykosocial ohälsa.

I motionerna 14.62–14.64 samt 14.65 tas olika behov för att få till nya jobb i ett arbetsliv i utveckling ur ett 

jämställt och mångfaldsperspektiv, däribland frågor som rör jämställdhet, arbetsrätt, arbetsmiljö, arbets-

livsforskning och frågor inom rättsväsendet. Motionärerna pekar på viktiga aspekter i arbetslivets utveck-

ling och samhällets tillsyns- och rättsvårdande ansvar. Arbetsmiljöproblemen har i dag blivit alltmer kom-

plexa. Dessutom leder internationaliseringen till en ökad rörlighet och till en arbetsmarknad som i praktiken 

omfattar hela den Europeiska unionen.

I motion 14.62 andra att-satsen, betonas vikten av att parterna medverkar till nationella insatser som 

främjar arbetsplatsernas åtgärder för jämställdhet och mångfald. Ett arbetsliv där vissa grupper margina-

liseras och har sämre villkor än andra undergräver situationen för arbetarkollektivet i stort. Därför är det 

mycket viktigt att parterna samverkar på såväl nationell som lokal nivå för att göra arbetslivet inkluderande.

Det handlar som motionären påpekar dels om lagstiftningsverktyg som lönekartläggningar, dels om jäm-

ställdhets- och mångfaldsplaner. Den sittande regeringen har lovat att återinföra årliga jämställdhetsplaner. 

Det handlar också om att via utbildning, diskussioner och opinionsarbete öka parternas medvetenhet om 

vikten av jämställda och rättvisa arbetsplatser. På ett nationellt plan finns också ett behov av kontinuerliga 

samtal på trepartsnivå för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv. LO har begärt att regeringen inrättar ett 

forum där parterna och regeringen kan diskutera och utveckla strategier för att skapa jämställda, icke-dis-

kriminerande och rättvisa arbetsplatser.

I motion 14.62 sjunde att-satsen, föreslås att LOs styrelse ska verka för att en nationell arbetsmiljöstra-

tegi tas fram i samverkan med parterna och att strategin uppmärksammar behovet av insatser för den psy-

kosociala arbetsmiljön.

Regeringen presenterade den 1 februari 2016 en nationell arbetsmiljöstrategi. Under 2015 hade arbetsmark-

nadsdepartementet tre seminarier och ett antal samråd med arbetsmarknadens parter om arbetsmiljöstrategin. 

Strategin omfattar bland annat insatser för den psykosociala arbetsmiljön och att införa ett nytt dialogforum för 

arbetsmiljö för en kontinuerlig dialog med arbetsmarknadens parter och uppföljning av arbetet med strategin.

I motion 14.62 åttonde att-satsen, yrkas att LO under kongressperioden ska verka för att öka resurstill-

delningen i syfte att öka omfattningen av arbetsmiljöinspektioner samt att påföljderna skärps vid överträ-

delser av arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.

Arbetsmiljöverket har i årets budget fått 60 miljoner kronor mer i förvaltningsanslag. Regeringens ambi-

tion är att den nya nivån på budgeten ska gälla hela mandatperioden. Dessa pengar är avsedda att bidra till 

att det blir fler inspektörer och mer inspektioner och riktade insatser på en rad områden. Trots detta anser 

LO att budgeten inte är i nivå med behovet och att ytterligare förstärkningar krävs.
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Angående påföljder, så ersattes den första juli 2014 straff med sanktionsavgift för ett stort antal av 

Arbetsmiljöverkets regler. Ännu vet vi inte om sanktionsavgifter medför en bättre laglydnad. LO följer 

utvecklingen och troligen behöver fler regler förses med sanktionsavgift. En del sanktionsavgifter kan 

behöva höjas. Vad gäller arbetstidslagen så övertas denna av många kollektivavtal, vilket LO förordar. 

Arbetsmiljöverket ges emellertid i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö en större möjlighet att 

ingripa när arbetstider riskerar ohälsa.

I motion 14.62 nionde att-satsen, yrkar motionärerna att LO under kongressperioden ska verka för att 

Polishögskolan inför obligatorisk utbildning inom arbetsmiljölagstiftningens område.

LO har länge drivit frågan om behovet av arbetsmiljölagstiftning som ett obligatorium i polisutbildningen 

och frågan om polisens utbildning behandlades även vid föregående LO-kongress (2012). Styrelsen kan kon-

statera att en del positivt har skett under kongressperioden, men inte tillräckligt. I dag finns en obligatorisk 

utbildning i utredningsteknik gällande arbetsmiljöbrott men i övrigt är det som genomförs för polisaspiran-

ter endast kortsiktiga utbildningsinsatser inom polisdistrikten.

I motion 14.62 tionde att-satsen, yrkas att LO under kongressperioden ska verka för att resurserna ökar 

till arbetsmiljöutbildningar.

Fram till 2007 finansierades arbetsmiljöutbildningen med statliga medel via Arbetslivsinstitutet. Under 

perioden 2009–2015 hade LO och Svenskt Näringsliv en överenskommelse om former för finansieringen och 

hur mycket medel som skulle avsättas. En ny uppgörelse har trätt i kraft avseende perioden 2016–2018 och 

kan ses som en resursförstärkning vad gäller medlens storlek. LO anser att det är av största vikt att hitta 

stabilitet och långsiktighet. Därför kommer LO att verka politiskt för att säkerställa en statlig finansiering av 

arbetsmiljöutbildningarna.

I motion 14.62 elfte att-satsen, vill motionärerna att styrelsen ska verka för att en strategi för nolltolerans 

mot dödsolyckor i arbetslivet tas fram i samverkan med parterna.

Regeringen har i sin arbetsmiljöstrategi aviserat en nollvision mot dödsolyckor i arbetet. Styrelsen beja-

kar detta även om det från fackföreningsrörelsens sida är orubbligt att det är nolltolerans mot alla dödso-

lyckor på grund av arbetet som gäller.

I regeringens strategi införs även ett nytt dialogforum för arbetsmiljö med arbetsmarknadens parter. LO 

ser positivt på detta. Krav och regler från regeringen får enbart effekt om parterna är delaktiga och är med 

och ser till att de efterlevs.

I motion 14.62 tolfte att-satsen, samt motion 14.64 tredje att-satsen, yrkar motionären att LO under kon-

gressperioden ska verka för att fler satsningar genomförs för att stärka arbetsplatsernas tillgång till före-

tagshälsovård och för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt att företagshälsovården ska 

omfatta alla.

Motionären anser att fler arbetsplatser måste få tillgång till kvalificerad företagshälsovård och att det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Därför bör tanken prövas att låta Arbetsmiljöverket få 

ett tydligt uppdrag och riktade resurser för att med expertis understödja det förebyggande arbetet.

Styrelsen anser att det krävs förebyggande arbetsmiljöåtgärder där arbetet anpassas till individens för-

utsättningar för att vi ska klara våra sysselsättningsmål och målet att fler ska kunna vara kvar i arbetslivet 

längre. För detta krävs tillgång till expertkompetens där olika vetenskapliga discipliner samverkar. LOs upp-

fattning är att alla arbetstagare ska ha tillgång till en kvalificerad företagshälsovård. Detta finns även med 

i LOs långsiktiga mål fram till 2028. LO har länge krävt att Sverige ska leva upp till ILOs konvention 161 om 

företagshälsovård för alla som Sverige har ratificerat.
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I motion 14.63 samt i motion 14.64 andra att-satsen, föreslås LO-kongressen besluta att LO ska verka för 

att ett samlat och ökat anslag till arbetsmiljöforskning.

Under hösten 2016 förväntas regeringen lägga en forskningspolitisk proposition. I en skrivelse till reger-

ingen den 27 oktober 2015 menar LO att det krävs en kraftig förstärkning av den infrastruktur som identi-

fierar problem, finansierar, forskar, förmedlar kunskaper och nyttiggör forskning inom arbetslivets område. 

LO framförde också ett stort behov av att inrätta ett oberoende nationellt center för arbetslivsfrågor. Mycket 

återstår att göra inom detta område.

I motion 14.64 första att-satsen, föreslås LO-kongressen besluta att LO ska verka för att forskning kring 

kvinnors arbetsbelastningar genomförs.

Forskning kring kvinnors arbetsbelastning bedrivs vid ett antal institutioner både i Sverige och interna-

tionellt. Vad som oftast saknas är att forskare och de berörda på arbetsplatsen tillsammans formulerar pro-

blemen och tillsammans söker efter lösningar så att det verkligen blir förbättringar. Vi behöver återgå till en 

tradition där arbetsmarknadens parter och forskningen tillsammans formulerar och löser problem.

I motion 17.76 fjortonde att-satsen, föreslår motionären att ge styrelsen i uppdrag att i linje med vad som 

beskrivs i motionen verka för satsningar som stärker arbetsplatsernas möjligheter att förebygga och åtgär-

da arbetsmiljöproblemen såsom arbetsplatsolyckor, förslitningsskador och psykosocial ohälsa.

Svensk industri är utsatt för stark konkurrens och marginalerna för misstag är som regel små. 

Företagsledningar måste vara skickliga på att utveckla uthållig konkurrens. Avgörande för att lyckas är lön-

tagarens trygghet, hälsa, utveckling och arbetsglädje. Människor som mår bra presterar helt enkelt bättre. 

Det är avgörande för verksamhetens förmåga att utveckla rätt produkter, tjänster och produktionsprocesser.

Motionären tar upp en rad åtgärder för att minska olyckor och ohälsa. Styrelsen håller med om att dessa 

behövs. Ett nytt avtal har nyligen tecknats där AFA finansierar arbetsmiljöutbildning. Tillgång till riktig före-

tagshälsovård är en ständig prioritering där styrelsen vill hitta en varaktig lösning. Förslaget om tillfälligt 

nedsatta arbetsgivaravgifter för att en arbetsplats ska hinna ställa om till god arbetsmiljö är dock styrelsen 

tveksamma till.

Styrelsen är överens med motionären om att stärka Arbetsmiljöverkets budget. I det rådande politiska 

läget är det dock osäkert om förstärkningen i 2016 års budget håller i sig. Styrelsen anser att man tyvärr inte 

kan lita på att staten hjälper oss att nå en god arbetsmiljö.

Grunden för att nå en god arbetsmiljö är ett lokalt starkt fack. Det behövs kunniga fackligt förtroende-

valda som i samverkan med arbetsgivaren planerar och organiserar verksamheten. IF Metall formulerade 

mot slutet av 00-talet Hållbart arbete. Det konceptet kopplar ihop utveckling och trygghet i jobbet med före-

tagens behov av konkurrenskraft och kompetensförsörjning. I projektet Produktionslyftet finns goda erfa-

renheter av konceptet Hållbart arbete, som bland annat resulterat i ett socialt Lean.

Motionären föreslår att LO ska verka för att ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum med syftet 

att utveckla produktionsmodeller som kännetecknas av ökad produktivitet och hälsosamma arbetsmiljöer. 

LO har fört fram en liknande idé inför arbetet med regeringens forskningspolitiska proposition. LO är också 

intresserade av nätverket Arbetsplatsnära FoU.

De effektivaste åtgärderna för att komma till rätta med arbetsplatsolyckor, förslitningsskador och psyko-

social ohälsa är att fack och arbetsgivare tillsammans planerar och organiserar verksamheten. Där kan ett 

nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum ge mycket värdefulla bidrag till lösningar.

Motion 14.65 beskriver behovet av strategier för att skapa en jämlik hälsa, i ett samhälle där god hälsa 

åter har kommit att bli en klassfråga och ett arbetsliv där stora grupper arbetar under stor press med små 
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resurser. LOs styrelse instämmer med motionärens analys av behovet av en bred strategi för att minska de 

sociala hälsoklyftorna som har negativa konsekvenser för såväl den enskilda som för hela samhället. Det är 

tydligt att kvinnor i LO-yrken drabbas hårt, särskilt av psykosocial ohälsosam arbetsmiljö och arbetssjukdo-

mar, medan män i LO-yrken är utsatta i fråga om arbetsskador och dödsolyckor.

Motionären yrkar på att LO ska verka för att kommuner och landsting ska driva en aktiv och insiktsfull 

personalpolitik och att verka för att bemanningen i vård- och omsorgssektorn är tillräcklig.

Å ena sidan anser LOs styrelse att förbunden själva bör ansvara för att driva personalpolitiska frågor 

inom sina avtalsområden. I så motto faller motionärens yrkanden utanför LOs uppdrag.

Å andra sidan har arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetsvillkor inom välfärdstjänsterna en direkt 

påverkan på kvaliteten och tillgängligheten på den välfärd som ges till medborgarna. LO har under den 

senaste kongressperioden tagit fram ett handlingsprogram för omsorgstjänsterna, Med omsorg om det 

gemensamma. Där ställer LOs styrelse krav på bland annat större utvecklingsmöjligheter och inflytande för 

de anställda inom omsorgstjänsterna. För att klara det stora rekryteringsbehov som finns inom den offent-

liga välfärden krävs stora satsningar på förbättrade arbetsvillkor och förbättrad arbetsmiljö för de anställda. 

Handlingsprogrammet betonar också vikten av nya styrningsmodeller inom välfärdstjänsterna, eftersom 

New Public Managment-modeller tenderar att skapa en situation där anställda upplever en stor stress, men 

samtidigt har mycket litet inflytande över sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation.

I 2016 års kongressrapport kräver LO att statsbidragen till kommuner och landsting höjs och indexeras 

och att en del av höjningen används till en permanent höjning av bemanningen inom bland annat äldre-

omsorgen.

LO deltar i kontinuerliga trepartsmöten med Arbetsmiljöverket för att driva LO-kollektivets intressen i 

fråga om arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. Bland annat är LO representerat i myndighetens referens-

grupp för kvinnors arbetsmiljö. I början av 2016 presenterade regeringen en ny arbetsmiljöstrategi för det 

moderna arbetslivet 2016–2020. Där lyfter man fram tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor 

och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö. LO kommer att vara 

aktivt engagerat i Arbetsmiljöverkets genomförande av den nya strategin och driva på för att åtgärderna för 

att förbättra LO-medlemmars arbetsmiljö ger verkligt resultat.

LOs styrelse anser också att problembeskrivningen i motion 14.65 bör hanteras inom ramen för en ny 

jämlikhetsutredning på LO.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.62 andra, nionde–tolfte att-satserna, 14.63, 14.64, 14.65 tredje och fjärde att-

satsen och 17.76 fjortonde att-satsen samt

att anse motion 14.62 sjunde och åttonde att-satsen besvarade.
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14.66
Tvärfackligt arbetsmiljöarbete
Industrifacket Metall avd 10 Dalarna
Åtta år av borgerligt styre ledde till kraftiga försämringar inom arbetsmiljöarbetet i Sverige. 
Man lade ned Arbetsmiljöinstitutet, som forskade kring arbetsrelaterade olyckor och sjukdo-
mar med syfte att kunna förebygga dessa. Man sänkte anslagen till Arbetsmiljöverket som 
lett till färre inspektörer och därmed färre inspektioner och man sänkte anslagen till före-
tagshälsovården. Man sänkte nivån på Sveriges arbetsmiljöarbete så till den milda grad att vi 
inte längre nådde upp till internationella krav enligt International Labour Organisation (ILO).

Detta gjorde att våra skyddsombud fick ta ett enormt ansvar ute på våra arbetsplatser och 
för medlemmarna. Många skyddsombud avsade sig sina uppdrag på grund av att ansvaret 
blev för tungt, då de ofta fann sig otillräckliga och mycket ensamma. Inget stöd fanns att 
tillgå från Arbetsmiljöverket. Ett starkt behov av samverkan mellan skyddsombuden väcktes 
för utbyte av erfarenheter och för att stötta varandra. Efterfrågan på tvärfackliga nätverks-
träffar började växa sig starkt, men vem skulle betala? Eftersom arbetsmiljöarbetet går över 
förbundsgränserna ansåg flera skyddsombud, men även någon förbundsavdelning, att LO 
och LO-distrikten skulle hålla i detta tvärfackliga nätverksarbete. Det visade sig inte vara 
helt oproblematiskt då detta inte var en prioriterad fråga från LOs sida.

Efter regeringsskiftet håller arbetsmiljöarbetet på att utvecklas och stärkas, men det 
kommer att ta tid att komma upp i den nivå Sverige befann sig på innan, och behovet av ett 
tvärfackligt arbetsmiljöarbete och nätverkande mellan skyddsombuden kvarstår.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för ett ökat tvärfackligt arbetsmiljöarbete i syfte att 

stärka skyddsombuden samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmiljöfrågorna ska vara en prioriterad 

fråga för LO.

14.67
Regionala skyddsombuds befogenhet
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det ska inte finnas något hinder om det inte finns medlemmar på arbetsplatsen som är 
ansluten till avdelningen eller sammanslutningen. Det regionala skyddsombudet ska även 
registreras på företag som saknar skyddsombud och inte har några medlemmar, men då ha 
som mål att få igång ett organiserat arbetsmiljöarbete i företaget. Detta för att arbetsplat-
ser utan medlemmar inte ska ha en sämre arbetsmiljö och förutsättningar att få igång ett 
fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Regionala skyddsombud är en part på arbetsmarknaden och behövs på alla arbetsplatser 
och framförallt på de företag som är små och medelstora där oftast kunskapen saknas bland 
chefer och medarbetare och där man inte har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har i dag många företag som kommer från andra länder och som inte har koll på vår lag-
stiftning och här kan de regionala skyddsombuden vara ett stort stöd och hjälp för dessa företag. 
Man ser även att arbetsmarknaden håller på att förändras genom att de små och medelstora 
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företagen ökar i antal och att de större företagen säljer bort delar av sina entreprenader och 
minskar på egen personal. Regionala skyddsombud är finansierade av statliga bidrag och gör en 
insats för arbetsmiljön där det inte finns någon arbetsmiljöorganisation och det är därför vik-
tigt att de kommer in på alla arbetsplatser som inte har en fungerande arbetsmiljöorganisation.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till alla arbetsplatser inom sitt avtalsområde.

14.68
Arbetsmiljö
Handelsanställdas förbund
Arbetares ställning i arbetslivet kan enkelt utläsas av hur stor andel av de värden som pro-
duceras man får ta del av. Produktionen av dessa värden betalar man alltför ofta ett högt 
pris i form av brister i arbetsmiljön. När arbetsgivare söker pressa kostnader är det inte bara 
löner som får stå tillbaka, utan också löntagares säkerhet och hälsa.

Att produktionen effektiviseras, så att mer kan produceras till en lägre kostnad, är något 
i grunden positivt. Det kan ske genom teknisk och organisatorisk utveckling, genom kom-
petensutveckling för de anställda. Precis som det aldrig får ske genom att man går under den 
lägsta normerade lönenivån för branschen får det heller inte ske genom att de anställda utsätts 
för fara. Arbetsmiljön är inte förhandlingsbar. För att denna gräns ska kunna upprätthållas 
krävs både att facket, genom sina skyddsombud, och att staten, genom Arbetsmiljöverket 
och rättssystemet, gör sin del.

I dagsläget kan de fackliga organisationerna inte göra anspråk på att ha insyn i arbetsmiljö-
förhållandena på alla arbetsplatser. Detta är bland annat en konsekvens av en utveckling där små 
arbetsplatser blir allt vanligare. Anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten måste 
därför ökas. Särskilt utsatta är de arbetsplatser där facket saknar medlemmar – där kan miss-
förhållanden fortgå utan att det kommer till fackets kännedom. De regionala skyddsombuden 
måste därför få rätt att göra skyddsronder även på arbetsplatser där man inte har medlemmar.

Ett fullgott förebyggande arbetsmiljöarbete kräver närvaron av en företagshälsovård, som 
kan vara ett stöd för arbetsgivaren och skyddsombuden. Det borde därför vara obligatoriskt 
för arbetsgivare att ha en företagshälsovård.

Arbetsgivarna måste åter få ett tydligare ansvar för rehabilitering. Därför bör en särskild 
rehabiliteringsförsäkring med särskilt stöd för den enskilde, som ligger utöver den ordina-
rie sjukförsäkringen, införas. För att undvika en orimlig kostnad för små arbetsgivare med 
många rehabiliteringsärenden, som arbetsgivaren kanske inte orsakat, bör försäkringen fi-
nansieras solidariskt av arbetsgivarna via arbetsgivaravgifter.

De brister i arbetsmiljön som ofta är svårast att påvisa och kräva åtgärder mot, är de som 
rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På detta område ökar också ohälsan. Därför 
behöver särskilda åtgärder vidtas för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmil-
jön. Mer forskning behöver göras på området. LO måste prioritera att följa upp hur väl de 
verktyg skyddsombuden har fungerar. Och Arbetsmiljöverket måste utveckla sin verksam-
het för att minska risken för psykisk ohälsa.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten ökas,
att LO ska verka för att de regionala skyddsombuden får befogenheter att göra skyddsronder 

även på arbetsplatser där facket saknar medlemmar,
att LO ska verka för att det blir obligatoriskt för arbetsgivare att ha en företagshälsovård,
att LO ska verka för att en rehabiliteringsförsäkring, som finansieras genom arbetsgivarav-

gifter, införs i socialförsäkringssystemet (behandlas under dagordningspunkten 18.2),
att LO ska verka för att mer forskning görs på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön,
att LO ska prioritera att följa upp hur väl de verktyg skyddsombuden har för att tillförsäkra 

en god organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar samt
att LO ska verka för att Arbetsmiljöverket utvecklar sin verksamhet för att minska risken 

för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

14.69
Otrygga arbetsplatser och anställningar
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens arbetsliv är det inte bara allt mer vanligt med otrygga anställningsformer, utan 
dessvärre även vanligare med otrygga arbetsplatser. Detta drabbar inte bara ungdomar även 
om de är särskilt utsatta. En sådan självklarhet som att kunna gå på toaletten när behovet 
uppkommer är en ouppnåelig dröm för alltför många av LO-förbundens medlemmar. I 
många köpcentrum är till exempel den anställde ensam i en liten butik och får inte stänga 
butiken för att kunna gå på toaletten utan får i bästa fall anropa centrumets väktare som 
måste vakta butiken medan den anställde uträttar sitt behov. En väktare som kanske måste 
prioritera andra mer brådskande uppgifter innan möjlighet finns att agera ”toalettbesöks-
vakt”. Liknande exempel finns i alltfler branscher och yrken. Det är inte heller ovanligt att 
det inte finns någon möjlighet att äta lunch i lugn och ro utan den anställde måste ofta gå 
ifrån för att utföra arbetsuppgifter medan maten blir kall.

Detta är en oroväckande utveckling i sig, men ännu värre mot bakgrund av att vi alla 
förväntas arbeta högre upp i åldrarna för att kunna få en rimlig pension. Det innebär dess-
utom att det blir oerhört svårt att utveckla en stark fackföreningsrörelse i framtiden om vi 
låter denna oroande utveckling fortgå.

Vi behöver aktivt arbeta för att arbetslivet utvecklas på ett positivt sätt med sunda för-
utsättningar för de anställda på sunda arbetsplatser. Vi behöver bland annat en starkare ar-
betsmiljölagstiftning till vår hjälp.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kraftfullt ska verka för en starkare arbetsmiljölagstiftning för att motverka den i 

motionen beskrivna problematiken samt
att LO aktivt ska arbeta för att bilda opinion mot de osunda villkor som många anställda 

i dag tvingas acceptera och i övrigt arbetar för att öka kunskapen om de dåliga villkor 
som alltför många, framförallt ungdomar, tvingas acceptera.
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Utlåtande motionerna 14.66–14.67, 14.68 första–tredje och femte–sjunde 
att-satserna, 14.69, 14.9 fjärde att-satsen samt 14.17 andra att-satsen

14.66

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för ett ökat tvärfackligt arbetsmiljöarbete i syfte att stärka skydds-

ombuden samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmiljöfrågorna ska vara en prioriterad fråga för LO.

14.67

att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till alla arbetsplatser inom sitt avtalsområde.

14.68 första–tredje och femte–sjunde att-satserna

att LO ska verka för att anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten ökas,

att LO ska verka för att de regionala skyddsombuden får befogenheter att göra skyddsronder även på 

arbetsplatser där facket saknar medlemmar,

att LO ska verka för att det blir obligatoriskt för arbetsgivare att ha en företagshälsovård,

att LO ska verka för att mer forskning görs på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön,

att LO ska prioritera att följa upp hur väl de verktyg skyddsombuden har för att tillförsäkra en god organisa-

torisk och social arbetsmiljö fungerar samt

att LO ska verka för att Arbetsmiljöverket utvecklar sin verksamhet för att minska risken för arbetsrelaterad 

psykisk ohälsa.

14.69

att LO kraftfullt ska verka för en starkare arbetsmiljölagstiftning för att motverka den i motionen beskrivna 

problematiken samt

att LO aktivt ska arbeta för att bilda opinion mot de osunda villkor som många anställda i dag tvingas accep-

tera och i övrigt arbetar för att öka kunskapen om de dåliga villkor som alltför många, framförallt ungdo-

mar, tvingas acceptera.

14.9 fjärde att-satsen

att LO ska bevaka att AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas på sådant sätt att den 

fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för att tillse att bemanningen är tillräcklig så att 

arbetsuppgifterna kan utföras utan en ohälsosam arbetsbelastning.

14.17 andra att-satsen

att LO ska arbeta för att resurser och stöd ges till arbetsmiljöverket för att bekämpa bristerna i den psykoso-

ciala arbetsmiljön.

Motionären i motion 14.66 första och andra att satsen framhåller tvärfackliga kontakter och nätverk som en 

möjlighet att byta erfarenheter och för att stötta varandra. Ett särskilt påpekande gäller att stärka skydds-

ombuden och arbetsmiljöarbetet. Det är mycket riktigt så att arbetsmiljöfrågorna inte har varit en prioriterad 

fråga för LO och LO-distrikten. Därför har inga medel avsatts till verksamheten.

Skyddsombuden har en mycket viktig funktion och är en förutsättning för en bättre arbetsmiljö och de 
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behöver stärkas i sitt viktiga uppdrag. Det sker i stor omfattning via tvärfacklig arbetsmiljöutbildning. Den 

tvärfackliga arbetsmiljöverksamheten kan utvecklas i form av konferenser, nätverksträffar och kunskaps-

uppbyggnad.

Det är viktigt att LO och förbundens roller är tydliga så att resurserna används rätt.

När styrelse gör sin årliga verksamhetsplan så görs det utifrån rollfördelning och de fackliga och politiska 

frågor som är aktuella. Det får effekter för LO-distriktens verksamhetsplanering och hur LO-distrikten ska 

prioritera sin verksamhet och sina resurser.

Arbetsmiljöfrågorna är mycket viktiga men de har ett tydligt arbetsplatsperspektiv och är mycket 

branschspecifika. Därför är det i rollfördelningen en fråga för förbunden.

Det finns ett omfattande arbetsgruppsarbete mellan LO och förbunden kring arbetsmiljö och RSO-

arbetet. Det arbetet förs vidare ut i förbunden. Det arbetet kan utvecklas och förstärkas på alla nivåer.

I motionerna 14.67 samt i 14.68 andra att-satsen tar motionären upp behovet av att LO-förbundens regio-

nala skyddsombud ges en utökad tillträdesrätt till arbetsplatser. Motionären pekar på det ökande behovet 

utifrån förändringar i dagens arbetsliv med allt fler otrygga och utsatta anställningsformer och med en allt 

mer global arbetsmarknad.

Otrygga och utsatta arbeten innebär dels underbudskonkurrens, dels att gränsen mellan arbetstagare 

och uppdragsgivare blir diffusare. Arbetstagarbegreppet som är centralt för arbetsmiljörättens räckvidd 

undermineras. Till detta kommer att det finns ett stort antal rörliga och tillfälliga arbetsställen och en allt 

mer globaliserad arbetsmarknad med ökning av användningen av underentreprenörer.

Arbetsmarknaden i dag består av fler utländska företag som tar uppdrag i Sverige under kortare eller 

längre tider, och där de fackliga organisationernas regionala skyddsombud vet att det förekommer dåliga 

arbetsmiljöer men hindras av tillträde då man saknar en medlem. Ofta rör det sig i dessa företag om oklara 

ansvarsförhållanden och att det systematiska arbetsmiljöarbetet försvåras så att säkerheten kan äventyras. 

Där skulle de regionala skyddsombuden kunna göra en stor nytta ur arbetsmiljösynpunkt.

Styrelsen instämmer i motionärens beskrivning av problembilden och anser vidare att det finns ett stort 

behov av att komma tillrätta med de företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna på svensk arbetsmarknad 

för att få konkurrensfördelar. Genom att dra ner på kostnaderna för arbetsmiljön riskerar dessa företag även 

de anställdas hälsa och konkurrerar ut de seriösa företagen.

Senast LO tog upp frågan var under 2015 då man tillskrev regeringen med yrkandet att ändra arbetsmil-

jölagens 6 kapitel 2 § så att kravet på medlem för tillträde av de regionala skyddsombuden till de små och 

medelstora arbetsplatserna avskaffas. LO framhöll att det är viktigt i detta sammanhang att även lyfta frå-

gan om samverkan enligt 6 kapitlet samt att undvika att de förslagna ändringarna innebär att de regionala 

skyddsombuden får en myndighetsliknande tillsynsroll.

Styrelsen kan konstatera att regeringen i samband med att man överlämnade sin arbetsmiljöstrategi till 

riksdagen i januari 2016, även presenterade kommittédirektiv till en utredning om de regionala skyddsom-

budens tillträdesrätt.

I motion 14.68, första att-satsen, yrkar motionären att mer medel ska tillföras den regionala skyddsom-

budsverksamheten.

LO har länge drivit frågan om full kostnadstäckning till verksamheten samt för utbildningsinsatser. År 

2015 erhöll centralorganisationerna nio miljoner kronor extra till verksamheten och för vidareutbildning av 

de regionala skyddsombuden. Och för år 2016 tillsköt regeringen tio miljoner kronor extra till verksamheten.

Styrelsen konstaterar att de av regeringen extra tillskjutna medlen till verksamheten kan ses som ett för-
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sta steg i rätt riktning men att det behövs ytterligare medel för att säkerställa en bra arbetsmiljö för förbun-

dens medlemmar på de små och medelstora arbetsplatserna.

I motion 14.68 tredje att-satsen, yrkar motionären att LO ska verka för att det ska vara obligatoriskt för 

arbetsgivaren att vara ansluten till en företagshälsovård.

Styrelsen instämmer i att ett fullgott förebyggande arbetsmiljöarbete kräver närvaron av en företagshäl-

sovård, som är ett stöd för arbetsgivaren och skyddsombuden. Styrelsen anser därför att det ska lagstiftas 

om obligatorisk kvalitetssäkrad företagshälsovård för alla arbetstagare.

I motion 14.68 femte att-satsen, föreslår motionären att LO ska verka för att mer forskning görs på den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Dagens forskning inom organisatorisk och social arbetsmiljö motsvarar inte det behov som finns. 

Forskningsrådet FORTE publicerade 2015 en internationell utvärdering av svensk forskning inom arbetsorga-

nisation. Deras slutsats är att det finns både volym och bredd i den forskningen. Men om det forskas på rätt 

saker och om forskningens resultat ger praktisk nytta utvärderades dock inte. FORTE har fått stark kritik från 

facklig sida om att det forskas på fel saker och att det arbetsplatsnära och praktiska perspektivet många 

gånger saknas.

FORTE satsar nu på forskning om arbetsmarknadens funktionssätt och konsekvenser av förändrade vill-

kor på arbetsmarknaden för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv. Styrelsen anser att en uppgift är att få 

mer relevans i sådan forskning. FORTE har tidigare värderat vetenskaplighet före relevans, men tänker nu 

uppvärdera relevansen. Det är dock oklart vad FORTE menar med relevans. Styrelsens uppfattning är att 

medel till forskning ska tilldelas efter vetenskaplig kvalitet och relevans för tillämpning i arbetslivet. För att 

nå bättre hälsa i arbetslivet behövs mer arbetsplatsnära och tillämpningsbar forskning som sker i samarbete 

mellan arbetsmarknadens parter, akademin och övriga organisationer och enskilda arbetsplatser.

I motion 14.68 sjätte att-satsen, föreslås att LO ska prioritera att följa upp hur väl de verktyg skyddsom-

buden har för att tillförsäkra en god organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar.

I dag finns en vildvuxen flora av verktyg för att mäta, bedöma och utveckla den organisatoriska och soci-

ala arbetsmiljö. Införandet av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö medför troligen en utveckling 

mot mer åtgärdsinriktade metoder. Till exempel har Prevent ett antal metoder riktade till skyddsombud och 

chefer som behöver anpassas till den nya föreskriften. Önskvärt är att utveckla branschanpassade metoder 

som på ett praktiskt sätt tar upp innehåll och utförande av arbetet i förhållande till en människas förmåga.

I motionen 14.68 sjunde att-satsen, föreslås LO verka för att Arbetsmiljöverket utvecklar sin verksamhet 

för att minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Stora förhoppningar ställs till att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbets-

miljö ska minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Arbetsmiljöverket genomför en bred informations-

insats om den nya föreskriften. Arbetsmiljöverket har i 2016 års budget fått 60 miljoner kronor mer i förvalt-

ningsanslag. Regeringens ambition är att den nya nivån på budgeten ska gälla hela mandatperioden. Dessa 

pengar är menade till fler inspektörer, mer inspektioner och riktade insatser på en rad områden, bland annat 

inom området social och organisatorisk arbetsmiljö. Styrelsen följer vad som sker inom Arbetsmiljöverket.

I motion 14.69, första att-satsen, beskriver motionären ett arbetsliv som blir allt vanligare för LOs med-

lemmar, och i hög utsträckning unga människor. Styrelsen anser därför att det är viktigt att det finns kollek-

tivavtal och fackliga företrädare som uppmärksammar otrygga arbetsplatser och anställningar. I de fall det 

saknas förtroendevalda finns regionala skyddsombud att tillgå för att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

och att det förebyggande arbetet mot ohälsa ska fungera.
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Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars 

2016. Föreskriften berör i stor utsträckning den problematik som motionären tar upp. Det är angeläget att 

följa upp hur föreskriften kommer att tillämpas.

I motion 14.69, andra att-satsen, lyfter motionären upp vikten av att LO är aktiv i opinionsbildningen när 

det gäller osunda villkor.

Styrelsen anser att LO har en roll i att bilda opinion mot osunda villkor i arbetslivet. Det sker via media, 

sociala medier och i kampanjer. Det är viktigt att synliggöra orättvisor som finns i dagens arbetsliv. Och att 

fackföreningsrörelsen inte accepterar ojämlikheter eller att inte följa spelreglerna.

Framförallt bör så många som möjligt känna till vilka regler som gäller på arbetsmarknaden samt hur man 

gör om regler, avtal och lagar inte följs. En viktig del för att uppnå detta är utbildningsinsatser. LOs introduk-

tionsutbildning vänder sig till alla. LO Ung riktar sig till unga för att de ska känna till sin fackliga organisation 

och vad som gäller på arbetsmarknaden. Dessutom genomförs kampanjen Facket på sommarjobbet varje år 

för att nå så många unga som möjligt. En kampanj som får väldigt stor uppmärksamhet varje år.

I motion 14.9, fjärde att-satsen, yrkar motionären att LO ska bevaka att AFS 2015:4 om organisatorisk och 

social arbetsmiljö tillämpas på sådant sätt att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder 

för att tillse att bemanningen är tillräcklig så att arbetsuppgifterna kan utföras utan en ohälsosam arbetsbe-

lastning.

För att nå resultat krävs att aktiva och kunniga fackliga representanter kan använda och driva kraven i 

föreskriften. Arbetsmiljöverket genomför en bred informationsinsats om den nya föreskriften. De flesta av 

LOs förbund har också informerat om föreskriften, gjort informationsmaterial och kanske redan haft med 

den i utbildningar. Hur föreskriften ska tillämpas har funnits med i några förbunds krav i avtalsrörelsen 

2016.

Under våren 2016 kommer en skrift från LO med LO-förbundens gemensamma syn på hur föreskriften ska 

tolkas och tillämpas. LOs Miljö- och Arbetslivsgrupp (MOA) kommer att följa och utvärdera hur föreskriften 

tillämpas. Dessa erfarenheter planeras att ingå i ett kommande mer omfattande information- och studiema-

terial.

I motion 14.17 andra att satsen yrkar motionären att LO ska verka för att mer resurser avsätts till 

Arbetsmiljöverket för att fokusera insatser på arbetsplatser med brister i den psykosociala arbetsmiljön.

Det ställs stora förhoppningar på att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social 

arbetsmiljö ska minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Arbetsmiljöverket genomför en bred infor-

mationsinsats om den nya föreskriften och har i 2016 års budget fått 60 miljoner kronor mer i förvaltnings-

anslag. Regeringens ambition är att den nya nivån på budgeten ska gälla hela mandatperioden. Dessa 

pengar är menade till fler inspektörer, mer inspektioner och riktade insatser på en rad områden, bland annat 

inom området social och organisatorisk arbetsmiljö. Styrelsen följer vad som sker inom Arbetsmiljöverket.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.66 andra att-satsen, 14.67, 14.68 första–tredje och femte–sjunde att-satserna, 

14.9 fjärde att-satsen och 14.17 andra att-satsen samt

att anse motionerna 14.66 första att-satsen och 14.69 besvarade.
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14.70
Företagshälsovården har raserats och behöver förstärkas
Industrifacket Metall avd 10 Dalarna
Den ohälsosituation vi har i dag har delvis sin grund i brister på våra arbetsplatser. Vi ser 
med oro på en ökande sjukfrånvaro. Alltför mycket mänskligt lidande kommer från dåliga 
arbetsmiljöer. Alltför många lyfts ur sjukförsäkringen utan att få något som helst stöd för sin 
rehabilitering tillbaka till arbete. Det finns inga enkla lösningar för att vända den här utveck-
lingen, utan det behövs en rad olika åtgärder. Vi vill peka på en som vi tror är mycket viktig.

Företagshälsovården är en viktig resurs, inte minst i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
I dag säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att före-
bygga så att arbetare inte utsätts för ohälsa och olycksfall. En arbetsgivare ska svara för att 
den företagshälsovård finns att tillgå som bedöms nödvändig med hänsyn till arbetsförhål-
landena. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö 
och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja 
hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mel-
lan arbetsmiljö, organisation, produktion och hälsa.

I dag har vi en företagshälsovård som enligt lagstiftningen inte är obligatorisk. De se-
naste årens undersökningar av orsakerna till sjukfrånvaro visar att mycket har sin grund i 
förhållandena på arbetsplatserna. Under samma tid har resurserna inom företagshälsovår-
den minskat. Vi har också dödsolyckor på våra arbetsplatser. Här måste det förebyggandet 
arbetet förstärkas.

Alltför många människor är i dag sjukfrånvarande och många dessutom under alldeles för 
lång tid. Oavsett av vilken orsak människor är sjukskrivna är det ändå så att de allra flesta 
kan återgå till sin ordinarie arbetsplats. Vi tror att en bra företagshälsovård utgör en mycket 
viktig resurs i detta sammanhang. Tillgång till en bra företagshälsovård med god kvalitet 
och med en inriktning mot ett förebyggande arbete måste på sikt bli en rättighet för alla 
anställda. Man kan inte nog betona vikten av det förebyggande arbetet, så människor inte 
ska behöva drabbas av olika sjukdomar.

Det är hög tid att ta sig an den viktiga uppgiften att återuppbygga en bra kvalitetssäkrad 
företagshälsovård som finns nära arbetsplatserna. Det bör också övervägas om inte företags-
hälsovården ska vara obligatorisk för alla anställda.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förbättringar av företagshälsovården sker.
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14.71
Framtidens företagshälsovård
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Behovet av arbetskraft är stort i framtiden. Investeringar i förebyggande insatser och forsk-
ning i förbättrad arbetsmiljö måste få kosta. I annat fall är risken uppenbar att bristen på 
arbetskraft blir en huggsexa på svensk arbetsmarknad.

Det behövs en kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar utifrån en helhetssyn på 
arbetsmiljö och med god kunskap om förhållanden i den aktuella branschen. Det behövs 
också hög kompetens inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, ledarskapsfrågor, be-
teendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap, medicin, teknik och rehabilitering.

Arbets- och miljömedicin bör vara en expertresurs som är kopplad till företagshälsovård 
och eventuellt till hälsocentraler.

Branschvis företagshälsovård bör inrättas. Hälsocentralerna bör kopplas ihop, eftersom 
det behövs specialistkunskap och forskning om sjukdomar inom respektive bransch.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att en kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas,
att initiera ett arbete för att ta reda på vilka arbetsmiljörisker det finns på arbetsplatserna 

och som kan leda till sjukdomar och medicinska krämpor, som i sin tur kräver sjukskriv-
ningar, sjukersättning eller byte av arbetsuppgifter,

att intensifiera arbetet med att kartlägga arbetsplatser genom enkäter som är heltäckande 
fysiskt och psykiskt för att få reda på omfattningen av besvär samt sätta in resurser i god 
tid för att undvika sjukskrivningar,

att lyfta fram det faktum att tidiga insatser behövs, så man får hjälp i god tid för att minska 
sjukskrivningar,

att parterna ska ha inflytande över företagshälsovården genom att delta i styrelserna,
att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med parterna på regional nivå 

bör få en överordnad roll samt
att företagshälsovården integreras på försök i hälso- och sjukvård i exempelvis glesbygd.

Utlåtande motionerna 14.70–14.71

14.70

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förbättringar av företagshälsovården sker.

14.71

att en kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas,

att initiera ett arbete för att ta reda på vilka arbetsmiljörisker det finns på arbetsplatserna och som kan leda 

till sjukdomar och medicinska krämpor, som i sin tur kräver sjukskrivningar, sjukersättning eller byte av 

arbetsuppgifter,



M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  88 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R

att intensifiera arbetet med att kartlägga arbetsplatser genom enkäter som är heltäckande fysiskt och psy-

kiskt för att få reda på omfattningen av besvär samt sätta in resurser i god tid för att undvika sjukskriv-

ningar,

att lyfta fram det faktum att tidiga insatser behövs, så man får hjälp i god tid för att minska sjukskrivningar,

att parterna ska ha inflytande över företagshälsovården genom att delta i styrelserna,

att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med parterna på regional nivå bör få en över-

ordnad roll samt

att företagshälsovården integreras på försök i hälso- och sjukvård i exempelvis glesbygd.

Motionerna tar upp frågan om företagshälsovård. Att den raserats, behöver återuppbyggas och att den ska 

vara obligatorisk.

Styrelsen konstaterar att dagens företagshälsovård är lagstiftad, men i praktiken frivillig genom formu-

leringen i lagtexten. Formuleringen medför att den inte heller är kvalitetssäkrad. Många arbetsgivare är 

starkt prisfokuserade och tecknar så kallade nollavtal, det vill säga avtal om att köpa tjänster mot avrop när 

man behöver. Det finns också arbetsgivare som tecknar nollavtal med ett flertal företagshälsovårdsenheter 

för att kunna köpa stycketjänster där det är som billigast. Nuvarande situation gagnar varken arbetstagare, 

arbetsgivare, branschen eller staten. Detta måste förändras eftersom företagshälsovården har ett viktigt 

syfte med att förebygga ohälsa och få människor tillbaka till arbetet. Styrelsen anser att företagshälsovår-

den ska vara kopplad till kunskapscentra där arbets- och miljömedicin är en expertresurs. Detta för att beho-

vet av specialistkunskap om arbetslivsrelaterade sjukdomar/skador och forskning ska täckas.

LO har ett pågående arbete för att åstadkomma förbättringar av företagshälsovården utifrån tidigare 

kongressbeslut. Målet är en obligatorisk, multidisciplinär, kvalitetssäkrad, regional och branschanpassad 

företagshälsovård som omfattar alla arbetstagare. Då målet inte är uppnått kommer arbetet att fortsätta.

Genom rapporten Arbetsmiljö 2014 klass och kön har LO under många år undersökt och analyserat arbets-

miljöproblem på svensk arbetsmarknad. Rapporten görs regelbundet. Den visar vilka arbetsmiljörisker som 

finns på arbetsplatserna och som kan leda till sjukdomar och medicinska krämpor det finns i stort inom 

LO-kollektivets branscher. Med detta underlag kan respektive förbund sedan göra fördjupade undersökning-

ar där man anser att behov av detta föreligger. Rapporten ligger också till grund för att LO, i alla relevanta 

sammanhang, framhåller vikten av det förebyggande arbetsmiljöarbetet och vikten av tidiga insatser för att 

minska antalet sjukskrivningar.

Styrelse anser inte att staten i form av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, tillsammans med par-

terna, ska ha något övergripande ansvar. Styrelsen anser att det i arbetsmiljölagstiftningen ska garanteras 

partsgemensam kvalitetssäkring av företagshälsovården. Detta för att företagshälsovårdstjänsterna ska 

vara flexibla och styras av behoven i varje enskild verksamhet. Bäst skickade att avgöra behoven är enligt 

styrelsen de parter som är närmast den dagliga verksamheten.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 14.71 första och fjärde–femte att-satserna,

att anse motionerna 14.70 och 14.71 andra och tredje att-satsen besvarade samt

att avslå motion 14.71 sjätte och sjunde att-satsen.



M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  89 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R

14.72
Sanktionsavgifter vid arbetsmiljööverträdelser
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
I dagsläget finns det inga medel för arbetsmiljöverket att driva in sanktionsavgifter från ut-
ländska företag när de har brutit mot arbetsmiljöverkets författningssamling.

Detta gynnar en osund konkurrens på arbetsmarknaden, på arbetstagarnas bekostnad, 
när det gäller en säker och sund arbetsmiljö.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att reglerna ändras så att möjligheten finns för arbetsmiljöverket att kunna 

driva in sanktionsavgifter för samtliga aktörer på svensk arbetsmarknad.

14.73
Preskriptionstiderna för arbetsmiljöbrott
Målareförbundet
LO har länge arbetat med att få arbetsmiljöbrotten prioriterade hos polisen och åklagarmyn-
digheten. Frågan har varit aktuell på LOs kongresser vid ett flertal tillfällen. LOs arbete med 
politiska påtryckningar har bland annat resulterat i, om vi nu kan ta åt oss äran, att 2009 
inrättades en särskild riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål (Rema). Trots idogt arbete 
med att få arbetsmiljöbrotten prioriterade kan vi konstatera att många som begår arbetsmil-
jöbrott inte ställs till ansvar. En av orsakerna är att utredningstiderna för arbetsmiljöbrott 
är för långa och preskriptionstiderna är för korta.

I LOs medlemsförbund finns många medlemmar som drabbas av kroppsskada i sitt ar-
bete. För att dessa medlemmar ska kunna få upprättelse är det viktigt att någon ställs till 
svars för den dåliga arbetsmiljö de arbetat i. Detta är i dag oftast inte möjligt på grund av de 
korta preskriptionstiderna för vållande till kroppsskada. Preskriptionstiden för vållande till 
kroppsskada är två år. Ett ärende gällande ”vanlig” vållande till kroppskada, hinner polisen 
utreda inom preskriptionstiden, men när det gäller arbetsmiljöbrott som innefattar vållande 
till kroppsskada, så innebär preskriptionstiden väldigt små marginaler. Orsaken är dels att 
man kan få vänta upp till ett år på att Arbetsmiljöverkets utredning ska bli klar, dels att ar-
betsmiljöbrott är komplicerade att utreda då sambandet mellan arbetsmiljölagens bestäm-
melser och brottsbalkens arbetsmiljöbrott måste utredas i varje enskilt fall.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till 

kroppsskada förlängs till fem år.
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14.74
Mera resurser till åklagarmyndigheten
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Preskriberingstiden för vållande till kroppsskada är enligt brottsbalken i dag två år och vid 
dödsfall fem år. Detta har medfört att många arbetsmiljöbrott, enligt brottsbalken, aldrig 
kommer till eventuell åtalsprövning då åklagaren inte hinner utreda och åtalspröva brotten 
inom den fastställda tiden.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det tillförs mer resurser till åklagarmyndig-

heten så att den hinner utreda eventuella arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken innan de 
preskriberas.

Utlåtande motionerna 14.72–14.74

14.72

att LO verkar för att reglerna ändras så att möjligheten finns för arbetsmiljöverket att kunna driva in sank-

tionsavgifter för samtliga aktörer på svensk arbetsmarknad.

14.73

att LO verkar för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till kroppsskada förlängs 

till fem år.

14.74

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det tillförs mer resurser till åklagarmyndigheten så att den hin-

ner utreda eventuella arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken innan de preskriberas.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter har införts bestämmelser om sanktionsavgifter. I motion 14.72 behandlas 

frågan om svårigheter att driva in och verkställa dessa sanktionsavgifter från utländska företag och att det 

förhållandet kan leda till en osund konkurrens på svensk arbetsmarknad.

Tidigare var flera av Arbetsmiljöverkets bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda. Det innebar att 

påföljden var böter vid brott mot dem. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en 

kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras av polis, åklagare och allmän domstol.

I sanktionsutredningen som kom 2011 konstaterades att böter inte är det mest effektiva sättet att se till 

att regler om arbetsmiljön efterlevs. Riksdagen beslutade därför att ändra lagstiftningen och flertalet av 

Arbets miljöverkets föreskrifter är numera kombinerade med en sanktionsavgift (som är en administrativ 

avgift).

I LOs yttrade till sanktionsutredningen En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner påpekades att 

införandet av sanktionsutredningens förslag skulle leda till att utstationerade arbetstagare, med utländsk 

arbetsgivare verksam i Sverige, hamnade mellan stolarna. Utredningen besvarade inte frågan om hur sank-

tionsavgiften skulle kunna drivas in från en sådan arbetsgivare. I dag ingår inte sanktionsavgifter i lagen 
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(2009:1427) om ömsesidigt erkännande och verkställighet av bötesstraff inom EU. Det är således inte troligt 

att det går att verkställa sanktionsavgifterna utomlands.

Styrelsen instämmer i motionärernas yrkande om att alla på den svenska arbetsmarknaden ska omfat-

tas av samma regelverk och skyldigheter. För att detta ska fungera effektivt är det dock även viktigt att 

Arbetsmiljöverket ska kunna realisera hot om vite och beslut om sanktionsavgifter. När det gäller utländska 

arbetsgivare förefaller det fortsatt oklart i vilken utsträckning indrivning kan ske av andra ekonomiska sank-

tioner än bötesstraff och företagsbot. (Se Europeiska Rådets förordning om tillämpningen av principen om 

ömsesidigt erkännande av bötesstraff som genomförts i Sverige.)

Styrelsen anser att detta förhållande kan riskerar att leda till en osund konkurrens på arbetsmarknaden, 

på arbetstagarnas bekostnad, då brott mot arbetsmiljöregler inte får samma verkan för alla konkurrerande 

företag på arbetsmarknaden.

I motion 14.73 behandlas frågan om att preskriptionsfristerna ska förlängas av utredningstekniska skäl 

från två år till fem år vid vållande till kroppskada.

LO har länge drivit frågan om en förlängning av preskriptionstiderna när det gäller arbetsmiljöbrott som 

innefattar vållande till kroppskada, bland annat vid den tidigare ”Företagsbotsutredningen”, men inte fått 

något gehör.

Styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa kvaliteten i det rättsliga förfarandet gällande arbetsmiljö-

brott. När det gäller arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till kroppskada är preskriptionsfristerna i dag 

allt för snäva, dels på grund av att de olika myndigheternas utredningar kan ta upp till mer ett år innan de är 

klara dels för att det ofta också är komplicerat att utreda sambandet mellan arbetsmiljölagens bestämmel-

ser och brottsbalken.

I dag är preskriptionstiderna bestämda till olika antal år alltefter det straff som högst kan följa på brot-

tet. Lagstiftaren har ansett att straffvärdet för brottet vållande till kroppsskada är detsamma oavsett om 

det sker i arbetslivet eller utanför arbetslivet. Om straffvärdet bedömdes vara olika för dessa brott så skulle 

preskriptionstiderna till följd av detta även vara olika. Preskriptionstiderna är förutom något enstaka fall, 

hänförliga som beskrivet ovan, till straffvärdet och inte till andra aspekter.

Styrelsen har dock funnit några enstaka brott i skattebrottslagen och aktiebolagslagen som är undan-

taget från denna princip, vilket kan innebära att straffvärdet inte verkar vara helt absolut i lagstiftningen. 

Detta anser styrelsen kan vara värt att utreda vidare.

I motion 14.74 yrkas på att LO ska verka för att mer resurser tillförs åklagarämbetet för att hinna utreda 

arbetsmiljöbrotten inom preskriptionstiden.

Arbetsmiljöbrott är beteckningen på vissa typer av brott som anges i brottsbalken och arbetsmiljölagen. 

Den som gör sig skyldig till arbetsmiljöbrott har åsidosatt de skyldigheter som anges i arbetsmiljölagen. 

Styrelsen anser att det inte acceptabelt att allvarliga arbetsplatsolyckor inte hinner utredas inom preskrip-

tionstiden.

LO har länge drivit att Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott (REMA), som inrättades år 2009 och 

som i dag finns på fem orter i landet, ska erhålla utökade resurser, men även att resurser ska tillföras andra 

myndigheter som polis och Arbetsmiljöverket, för att även dessa myndigheter i tid ska kunna utreda och 

leverera sina utredningar från olyckan.

Styrelsen anser även att REMA bör få extra resurser och få till uppgift att göra djupare och bredare analy-

ser av sammanhangen bakom allvarliga arbetsmiljöbrott – exempelvis om vissa typer av företag, både avse-

ende företagsformer och branscher, återkommer och om det finns koppling till annan kriminalitet. Enheten 
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bör även knyta till sig specialiserade poliser på arbetsmiljöbrott, på samma sätt som det har inrättats en 

riksenhet mot korruption på Rikspolisstyrelsen där man knutit till sig åklagare.

Mot bakgrund av att det i huvudsak är Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten som utreder olyckan och 

att kunskapsnivån gällande arbetsmiljöbrott måste höjas, framförallt hos Polismyndigheten, anser styrelsen 

även att dessa myndigheter ska ges extra tilldelning.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.72–14.74.
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Utlåtande motion 14.75

14.75

att LO tar initiativ till att driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden.

Motion 14.75 belyser de skilda villkor som finns inom mans- och kvinnodominerade yrken vad gäller huru-

vida arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder. Inte minst inom kommunal sektor finns en tradition av att 

arbetsgivaren tillgodoser anställda inom mansdominerade yrken, till exempel inom teknik- och underhåll, 

med arbetskläder samtidigt som kvinnodominerade yrken inom barn- och äldreomsorg förväntas använda 

sina privata kläder. Detta trots att de anställda har likvärdiga behov av skydd mot kyla, regn eller för att 

kunna hålla en god hygien. LOs styrelse delar motionärens uppfattning om att det är en norm som måste 

brytas.

Vad som räknas som arbetskläder kan definieras på olika sätt. När det gäller skyddskläder regleras detta 

i arbetsmiljölagen och när det gäller yrken där uniform krävs bestäms det av myndigheters och verks riktlin-

jer. Därutöver har enskilda arbetsgivare möjlighet att tillhandahålla arbetskläder för sin anställda, oavsett 

om det handlar om skydd, hygien eller varumärke.

För att utverka fria arbetskläder åt alla anställda ser styrelsen två olika alternativ, lagstiftning eller kol-

lektivavtal. När det gäller rätten till den typ av arbetskläder som fastställs genom lagstiftning eller myndig-

hetsriktlinjer är styrelsen tveksam. Dessa typer av skydds- och arbetsuniformer är könsneutrala så till vida 

att alla, oavsett kön, ska använda de anvisade kläderna under arbetstid. I de fall den anställde underlåter att 

använda anvisade kläder kan det ses som en saklig grund för uppsägning.

Styrelsen anser att kollektivavtal om fria arbetskläder bäst drivs av det enskilda förbundet som har kän-

nedom om vilka branscher och yrken som bör prioriteras. Fria arbetskläder kan drivas av LO i det fall förbun-

den väljer att göra frågan till föremål för de samordnade avtalskraven i nästa avtalsrörelse.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 14.75 besvarad.

14.75
Fria arbetskläder för alla
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne
På arbetsmarknaden är det vanligt att man inom manligt dominerade yrken har rätt till 
fria arbetskläder. Inom kvinnligt dominerade yrken är det däremot vanligt att arbetstagare 
hänvisas till att använda privata kläder. För många är det en dryg kostnad.

Vi anser att det är en jämställdhetsfråga att alla ska ha rätt att kräva fria arbetskläder, och 
att LO tar initiativ till att den frågan lyfts.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar initiativ till att driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor på 

arbetsmarknaden.
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14.76
Förbättra för pensionärerna
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Den moderatledda regeringen har sedan makttillträdet 2006, på många sätt förändrat så-
dant som tidigare var självklart i Sverige. Arbetslösheten har bitit sig fast på historiskt höga 
nivåer. Regeringens politik har misslyckats, både när det gäller långtidsarbetslösheten och 
ungdomsarbetslösheten. Det här får konsekvenser även för våra pensioner. Om färre männ-
iskor har ett jobb blir också inbetalningarna till pensionssystemet lägre. Dessutom drabbas 
de arbetslösa dubbelt. Inte nog med att deras ekonomi försämras kraftigt på grund av ned-
dragningarna i a-kassan, deras framtida pension kommer också bli sämre.

Moderaternas lösning är att höja pensionsåldern till 75 år. Det kommer att drabba med-
lemmarna extra hårt, eftersom många inte orkar jobba till 65 år. Det krävs ett systema-
tiskt arbetsmiljöarbete för att fler ska kunna jobba hela arbetslivet. Ändå har regeringen 
Reinfeldt under sina år vid makten skurit ned Arbetsmiljöverkets resurser kraftigt och lagt 
ned Arbetslivsinstitutet, som var världsledande på forskning kring arbetslivets villkor.

Kvinnor drabbas hårdast av regeringens politik. Förslitningsskador och andra arbets-
sjukdomar gör att pensionsåldern bland kvinnor är ännu lägre. Generellt sett har kvinnor 
fortfarande lägre löner än män. Det medför att kvinnors pensioner blir lägre än männens. 
Ökad jämställdhet i arbetslivet och bättre arbetsvillkor är den viktigaste insatsen för att 
höja kvinnors pensioner.

Att högerregeringen också skapat ett system där pension beskattas hårdare än arbete, gör 
att allt fler äldre får det svårt att få ekonomin att gå ihop.

Nu är det hög tid för förändring.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skatteklyftan mellan löntagare och pensionä-

rer tas bort (behandlas under dagordningspunkt 17.1.1),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö så att 

fler orkar arbeta fram till pensioneringen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för höjning av kvinnors pensioner genom ett mer 

jämställt arbetsliv.
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Utlåtande motion 14.76 andra och tredje att-satsen

14.76 andra och tredje att-satsen

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö så att fler orkar arbeta 

fram till pensioneringen samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för höjning av kvinnors pensioner genom ett mer jämställt arbetsliv.

Motion 14.76 belyser hur villkoren på arbetsmarknaden och i arbetslivet kraftigt påverkar den pension som 

medborgare och arbetstagare får i framtiden. Motionen behandlar inte i första hand pensionssystemets 

uppbyggnad, utan yrkar på att LO arbetar för förbättrade pensionsvillkor för arbetare genom ett intensifierat 

arbete för bättre villkor i arbetslivet.

LOs styrelse ställer sig bakom motionens analys. En hög arbetslöshet och ett arbetsliv som av olika 

anledningar inte möjliggör för människor att arbeta hela tiden fram till pensionsåldern, slår hårt mot stora 

grupper på arbetsmarknaden. Var tredje LO-medlem lämnar arbetslivet vid 63 års ålder. Att tvingas börja 

ta ut sin pension tidigt innebär en lägre pensionsnivå under hela pensionärstiden och extra låg fram till 65 

års ålder för den som är berättigad till garantipension och bostadstillägg, eftersom dessa båda kan börja 

betalas ut först från och med 65 års ålder. Ju längre man arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir 

pensionen. När risken att många inom arbetaryrken inte orkar arbeta ens fram till 60 år, är den politiska 

strategin att få alla att arbeta minst fram till 70-årsåldern fortfarande helt förfelad. För att både säkra pen-

sionssystemet och den enskildes pension krävs förbättringar på flera områden, så som ett hållbart arbetsliv 

och arbets- och anställningsvillkor som det är möjligt att försörja sig på i ett livscykelperspektiv.

En av de viktigaste förklaringarna till att vissa grupper i större utsträckning lämnar arbetslivet i förtid är 

brister i arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön, sett i ett längre perspektiv, har visserligen förbättrats på ett 

antal områden. Men arbetslivet har samtidigt förändrats i en riktning som inte är i samklang med målet om 

ett längre och hälsosammare arbetsliv. God arbetsmiljö, lämpliga arbetsuppgifter i ett rimligt arbetstempo 

och en väl fungerande arbetsorganisation, har avgörande betydelse för människors förmåga att klara av ett 

långt arbetsliv utan att slitas ut i förtid. I dag är drivkrafter för att anpassa arbetsuppgifter, arbetsplats och 

arbetsorganisation inte tillräckligt starka. Det är en bidragande orsak till både kvinnors och mäns arbetsre-

laterade ohälsa och sjukskrivningar.

LOs styrelse anser bland annat att det krävs en branschanpassad, kvalitetssäkrad och regionalt närva-

rande företagshälsovård och att Arbetsmiljöverket får ökade resurser för att klara kontroll och uppföljning 

inom de områden där arbetsmiljöproblemen är störst. I synnerhet i fråga om kvinnors arbetsmiljö. Styrelsen 

anser även att arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering ska stärkas.

Kvinnors låga pensioner är ett alarmerande jämställdhetsproblem. Det är mycket viktigt att pensions-

systemet bygger på jämställda principer, men problemet som motionärerna tar upp kan inte lösas i sin 

fulla utsträckning inom pensionssystemets ram, och inte heller genom privata ekonomiska lösningar. 

Huvudorsaken ligger istället inom det ojämställda arbetslivet som innebär att kvinnor, och i synnerhet kvin-

nor i arbetaryrken, har arbetsvillkor och löner som gör att deras pensioner blir mycket låga. Över hälften av 

kvinnorna i LO-yrken arbetar deltid, framförallt för att det inte erbjuds heltider. Osäkra anställningar skapar 

också osäkra inkomster. Undervärderingen av kvinnodominerade yrken och branscher skapar ett lönegap 

mellan kvinnor och män som består hela livet.

Kvinnors framtida pensioner påverkas även av deras huvudansvar för det obetalda omsorgsarbetet. 

Långa och återkommande föräldraledigheter innebär ett konkret inkomstbortfall under de perioder kvinnor 
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är borta från arbetsmarknaden. I och med att kvinnor tar det största ansvaret för barnen, även när de är stör-

re, påverkas deras pensionsgrundande inkomster även av deltider och kortare frånvaroperioder på grund av 

exempelvis vård av sjukt barn. Även brister i äldreomsorgen påverkar arbetarkvinnors möjligheter att arbeta 

heltid och att arbeta hela vägen fram till pension, eftersom de behöver ta hand om sina äldre anhöriga.

I LOs Gemensamma mål för tre avtalsperioder har förbunden kommit överens om att arbeta för att heltid 

ska vara norm på hela arbetsmarknaden, att de osäkra anställningarna ska minska och att utjämna lönega-

pet mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Bemanningen på arbetsplatserna måste vara tillräcklig 

så att arbetsbelastningen inte blir för hög med ohälsa som följd. LO arbetar även för att föräldraförsäkringen 

ska utformas så att män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten och omsorgen om barnen. Offentligt 

subventionerad högkvalitativ barn- och äldreomsorg är avgörande för såväl en robust samhällsekonomi som 

för ett jämställt arbetsliv.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 14.76 andra och tredje att-satsen.
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14.5 Avtalsförsäkringar

Motionerna 14.77–14.101

14.77
TFA-villkoren – vållande
Industrifacket Metall avd 34 Borås
I TFA-villkoren görs det skillnad på olycksfall och arbetssjukdom när det gäller ersättningen. 
Vid ett olycksfall har man rätt till ersättning från första dagen men vid en arbetssjukdom 
måste man först bevisa att arbetsgivaren varit försumlig eller begått lagbrott. Prövningen 
vid arbetsolyckor togs tidigare bort och detsamma borde göras vid sjukdomar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att kravet på prövning i fall där arbetsgivaren va-

rit försumlig tas bort ur försäkringsvillkoren i TFA vid arbetssjukdom.

14.78
TFA – vållande
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Det är svårt att få arbetssjukdomar godkända i dag. Vållandedelen i TFA är ett stort hinder 
i att få en arbetssjukdom godkänd.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att vållandedelen i TFA tas bort.

14.79
Olycksfall i arbetet/färdolycksfall
Industrifacket Metall avd 27 Östra Skaraborg
I dag skiljer vi på olycksfall i arbete och färdolycksfall. Den som drabbas av olycksfall i arbe-
tet slipper karensdag medan den som har otur att skada sig på väg till eller från arbetet får 
en karensdag. Det är inte meningen att våra medlemmar ska drabbas på detta sätt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att jämställa färdolycksfall med annat olycksfall 

i arbetet och därmed kunna få full ersättning från AFA/TFA från dag ett.
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14.80
TFA-försäkringen – färdolycksfall
Industrifacket Metall avd 34 Borås
I TFA-försäkringen görs det skillnad på hur du skadar dig när det gäller ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst. Per definition räknas arbete från det du stiger utanför din hemtröskel tills du 
stiger över tröskeln när du kommer hem samt din arbetstid hos arbetsgivaren. Faller du på din 
arbetsplats ersätter TFA-försäkringen hela inkomstförlusten. Skulle du cykla omkull på väg till 
eller från arbetet utbetalas ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Denna skillnad finns 
bara för dem som väljer att cykla eller gå till arbetet. Uppkommer skadan i samband med försäk-
ringspliktigt fordon – bil, mc och moped – betalar trafikförsäkringen ut hela inkomstförlusten.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO i samband med förhandlingar med Svenskt 

Näringsliv verkar för att den försäkrade ersätts med full inkomstförlust vid färdolycksfall 
i de fall inte annan försäkring täcker förlusten.

14.81
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Industrifacket Metall avd 32 Höglandet
Avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger ersättning för skada vid 
olycka vid färd till och från arbetet, så kallat färdolycksfall. Det utges däremot ingen ersätt-
ning för inkomstbortfall.

Skulle du skadas på väg till arbetet och har valt att köra bil dit ges ersättning för eventu-
ellt inkomstbortfall från första dagen genom trafikförsäkringen.

Vi skulle vilja att det likt i Trafikförsäkringen ges ersättning för inkomstbortfall från 
första dagen genom TFA vid olycka i färd mellan hemmet och arbetsplatsen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid 

arbetsskada (TFA) ska ge ersättning för inkomstbortfall från och med första dagen vid 
färdolycksfall under färd till och från arbetet.

14.82
Villkor i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Livsmedelsarbetareförbundet
Från och med den 1 april 2012 utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst från dag ett om 
hen skadar sig på arbetet. Motivet är att hen inte ska förlora pengar vid en arbetsskada.

Det finns undantag i försäkringen vid färdolycksfall, då utgår ersättning istället från AGS, 
vilket innebär lägre ersättning.

Förbundet menar att det är rimligt att likställa färdolycksfall och arbetsskada.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå från dag ett även vid färdolycksfall.
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14.83
Arbetsmarknadsförsäkringar
Industrifacket Metall avd 30 Bohuslän–Dal
I villkoren i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) finns det bestämmelser om ersättning 
vid färdolycksfall som inte är till fullo. Om man färdas med trafikförsäkrat motorfordon till 
arbetsplatsen får man full täckning av inkomstförlust, sveda och värk samt vid invaliditet. 
Om man däremot använder ett färdsätt som inte förstör vårt klimat med växthusgaser är 
man tämligen oskyddad vid den inkomstförlust samt sveda och värk som drabbar en vid till 
exempel ett färdolycksfall med cykel.

Det är viktigt att vi är likvärdigt försäkrade, oavsett hur vi tar oss till jobbet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att försäkringsvillkoren ändras så att den försäk-

rade ersätts även vid olycksfall på väg till och från arbetet där trafikförsäkringspliktigt 
fordon inte är inblandat.

14.84
Borttagning av åldersgränsen vid cancersjukdom av asbestexponering
Industrifacket Metall
I villkoren för TFA § 28 Efterskydd står att ”Vid cancersjukdom orsakade av asbestexpone-
ring i arbetet ska sjukdomen ha visat sig innan den skadade uppnått 75 års ålder”.

Det tar ofta lång tid, upp till 30–40 år, innan asbestscancern mesoteliom visar sig. 
Dödligheten för den här cancerarten är i stort sett 100 procent. Senaste gången frågan om 
att ta bort åldergränsen var aktuell var under avtalsförsäkringsförhandlingarna 2008, men 
Svenskt Näringsliv visade inget intresse i frågan.

Under det senaste året har frågan aktualiserats, då flera fall av asbestcancer visat sig hos 
personer efter 75 års ålder. Därför är det nu dags att väcka frågan inför kommande avtals-
försäkringsförhandlingar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att asbestrelaterad cancer ska ge livsvarig rätt till 

ersättning i efterskyddsreglerna i villkoren för TFA.

14.85
Ersättning för ekonomiskt bortfall vid utförsäkring från försäkringskassan i AFA (TFA)-
försäkringen
Byggnadsarbetareförbundet
Med dagens regler i arbetsskadeförsäkringen kan en medlem som råkar ut för en arbetsskada 
eller arbetssjukdom, bli utförsäkrad efter 180 dagar av Försäkringskassan trots sjukskrivning 
av läkare. Tvingas från sin anställning och stå till arbetsmarknadens förfogande, utan att 
det finns någon kontroll från Försäkringskassan att arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldig-
heter enligt AML och AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering. Detta är inte bara 
en ekonomisk tragedi för den drabbade utan även ett sätt att kringgå LAS.
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För att den drabbade ska få ett bättre ekonomiskt skydd kan man utöka AFA (TFA)-
försäkringen att täcka deras ekonomiska bortfall och på sikt verka för att förändra sjukför-
säkringens regler.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att AFA (TFA)-försäkringen täcker upp för ekonomiskt bortfall om med-

lem blir utförsäkrad av försäkringskassan vid arbetsskada eller arbetssjukdom.

14.86
Se över villkoren för arbetssjukdomar i TFA-försäkringen
Industrifacket Metall
Ersättningsreglerna för arbetssjukdomar har inte blivit förbättrade på något område i TFA-
villkoren på många år.

Om inte arbetssjukdomen finns upptagen i förteckningen Tabell 1, i ILO-konventionen 
(nr 121) måste besvären kvarstå efter att 180 dagar har passerat sedan sjukdomen visat sig, och 
vara godkänd hos Försäkringskassan (enligt kapitel 42, 12 § SFB). Försäkringskassan prövar 
en arbetsskada endast för att bestämma arbetsskadeersättning eller sjukpenning, alltså vid 
inkomstförlust. Om Försäkringskassan godkänner arbetssjukdomen som arbetsskada kan 
ansökan göras till TFA.

Om arbetssjukdomen finns uppsatt på ILO-förteckningen samt att besvären kvarstår i 
mer än 180 dagar sedan sjukdomen visat sig, kan det ge rätt till ersättning från TFA.

Om något av dessa två villkor inträffar och man har en inkomstförlust (sveda och värk 
eller framtida inkomstförlust) måste man få sin sak prövad i Vållandenämnden.

Vållandenämnden är utsedd av arbetsmarknadens parter. Nämnden är ingen domstol 
utan avger ett utlåtande som skaderegleringen grundas på. Om Vållandenämnden bedömer 
att arbetsgivaren har vållat arbetsskadan beräknar AFA Försäkring hur stor inkomstförlus-
ten är och lämnar ersättning för denna.

Den som får en arbetssjukdom i dag har svårt att över huvud taget förstå hur de får sin 
ersättning och vad som krävs för att ersättning ska betalas ut vid arbetssjukdom.

LO har under de föregående avtalsförsäkringsförhandlingarna försökt att få bort vållande-
delen i TFA-villkoren men inte fått gehör hos Svenskt Näringsliv. För att få en helhetssyn över 
bestämmelserna för arbetssjukdomar i TFA-villkoren föreslår vi att en arbetsgrupp tillsätts 
som ska ha till uppgift att göra en översyn och utarbeta en strategi för hur vi ska kunna för-
bättra villkoren för arbetssjukdomar i TFA inför kommande avtalsförsäkringsförhandlingar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att göra en 

översyn och utarbeta en strategi för hur vi ska kunna förbättra villkoren för arbetssjuk-
domar i TFA inför kommande avtalsförsäkringsförhandlingar.
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14.87
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Industrifacket Metall avd 30 Bohuslän–Dal
Antalet försäkrade som söker ersättning från lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) har 
minskat med 90 procent på tio år. En stor del av minskningen är personer som drabbats av 
arbetssjukdom.

På grund av förra regeringens beslut gällande oerhört stora förändringar i socialför-
säkringssystemet finns det ingen chans för de arbetsskadade att få sina besvär prövade av 
Försäkringskassan. Detta beror på att den försäkrade ska visa på en inkomstförlust som är 
bestående minst ett år fram i tiden. Vid sjukskrivning gäller bara tre månader i taget och 
tidsbegränsad sjukersättning är avskaffad.

För att inte våra medlemmar ska mista stora delar av sin inkomst för att de arbetat i yrken 
där det är lätt att dra på sig ohälsa, är det av största vikt att LO gör en analys från grunden 
kring villkoren i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Arbetsmarknadens parter ser det som positivt att inte vara beroende av riksdag och reger-
ing om villkoren på arbetsplatserna. Därför behöver LO se till att Svenskt Näringsliv också 
förstår vikten av att man även tar över statens bedömning gällande arbetsskador, eftersom 
det enbart rör arbetsplatsen och de förutsättningar som gäller där.

Om parterna enas om att föra in förändringarna i ILO-listan i TFA-försäkringen, där 
belastningsskador nu finns med, har man kommit en bit på väg att bli oberoende av regel-
verket som Försäkringskassan är bunden till. Det är också bra att man tar ett helhetsgrepp 
om försäkringen så att man blir helt oberoende av Försäkringskassan när besvären är ar-
betsrelaterade.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att se över villkoren i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

och uppdatera ILO-listan så att försäkringen blir fristående från Försäkringskassans be-
slutsprocess vid arbetsskador.
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Utlåtande motionerna 14.77–14.87

14.77

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att kravet på prövning i fall där arbetsgivaren varit försumlig tas 

bort ur försäkringsvillkoren i TFA vid arbetssjukdom.

14.78

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att vållandedelen i TFA tas bort.

14.79

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att jämställa färdolycksfall med annat olycksfall i arbetet och där-

med kunna få full ersättning från AFA/TFA från dag ett.

14.80

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO i samband med förhandlingar med Svenskt Näringsliv ver-

kar för att den försäkrade ersätts med full inkomstförlust vid färdolycksfall i de fall inte annan försäkring 

täcker förlusten.

14.81

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

ska ge ersättning för inkomstbortfall från och med första dagen vid färdolycksfall under färd till och från 

arbetet.

14.82

att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå från dag ett även vid färdolycksfall.

14.83

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att försäkringsvillkoren ändras så att den försäkrade ersätts även 

vid olycksfall på väg till och från arbetet där trafikförsäkringspliktigt fordon inte är inblandat.

14.84

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att asbestrelaterad cancer ska ge livsvarig rätt till ersättning i 

efterskyddsreglerna i villkoren för TFA.

14.85

att LO verkar för att AFA (TFA)-försäkringen täcker upp för ekonomiskt bortfall om medlem blir utförsäkrad 

av försäkringskassan vid arbetsskada eller arbetssjukdom.

14.86

att ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att göra en översyn och 

utarbeta en strategi för hur vi ska kunna förbättra villkoren för arbetssjukdomar i TFA inför kommande 

avtalsförsäkringsförhandlingar.
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14.87

att ge LOs styrelse i uppdrag att se över villkoren i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och uppdatera 

ILO-listan så att försäkringen blir fristående från Försäkringskassans beslutsprocess vid arbetsskador.

Arbetsskadeförsäkringen (LAF) utgör grunden i försäkringsskyddet vid en arbetsskada. Men försäkringen 

ger inte full ersättning för förlorad inkomst och de extra kostnader som kan uppstå. Därför har arbetsmark-

nadens parter förhandlat fram ett kompletterande försäkringsskydd. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada 

kompletterar lagens skydd och gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Ersättning kan beta-

las både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.

I motionerna 14.77 och 14.78 ställs krav på att vållandeparagrafen i TFA-villkoren tas bort. Både 

LO-kongressen 2008 och 2012 biföll kraven på slopat vållande. Kravet fanns därför med som ett av flera prio-

riterade krav i avtalsrörelserna 2010, 2012 och 2013, men föll bort i slutskedet av förhandlingarna och ingen 

ändring av villkoren gällande vållande har kunnat genomföras hittills. I den kommunala TFA-försäkringen 

togs kravet på vållande bort efter förhandlingar mellan de kommunala parterna år 2013. LOs styrelse anser 

att kravet på att ta bort vållandeparagrafen i TFA-försäkringen är fortsatt angeläget och ska finnas kvar.

I motionerna 14.79–14.83 ställs krav på att ersättning för inkomstförlust under akut sjuktid ska utgå från 

TFA-försäkringen vid så kallade färdolycksfall, något som inte är möjligt enligt dagens villkor. Den som råkar 

ut för ett olycksfall på väg till eller från arbetet och där ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat, får 

ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler från trafikförsäkringen. Den som däremot går eller cyklar till 

och från arbetet får ingen ersättning för inkomstförlust under akut sjuktid om ett olycksfall inträffar. Däremot 

utgår ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust vid eventuell invaliditet och ersättning för lyte 

och men. Kravet på ersättning för inkomstförlust under akut sjuktid vid färdolycksfall har inte funnits med 

som ett prioriterat krav i de tidigare avtalsförhandlingarna och inte heller på de senaste LO-kongresserna. 

LOs styrelse anser att det är ett angeläget krav men att de sedan tidigare bifallna kraven, som ännu inte är 

genomförda, är många och högt prioriterade. Inriktningen bör därför vara att först få igenom dessa krav.

I motion 14.84 framförs kravet att ersättning ska utgå för asbestrelaterad cancer även om sjukdomen 

har visat sig efter 75 års ålder. Det tar ofta lång tid för dessa former av cancer att visa sig och därför är det 

inte rimligt att ha någon åldersgräns i försäkringen. Senast en ändring gjordes var 2008 då åldersgränsen 

höjdes till 75 år. Vid denna förhandling var LOs krav att åldersgränsen helt skulle tas bort, men slutresultatet 

av förhandlingen blev en höjning till 75 år. Styrelsen anser att det är rimligt att fortsätta driva kravet på att 

åldersgränsen för ersättning vid asbestrelaterad cancer ska tas bort.

I motion 14.85 ställs krav på att ersättning vid arbetsskada ska kunna betalas ut även om den skadade 

förlorar rätten till sjukpenning från försäkringskassan. I dag krävs, enligt villkoren, att den som är arbets-

skadad får sjukpenning utbetald för sin nedsatta arbetsförmåga. Om sjukpenningen upphör försvinner 

rätten till ersättning från TFA-försäkringen, även om arbetsförmågan är fortsatt nedsatt på grund av arbets-

skadan. I avtalsförhandlingarna 2012 ställde LO krav på att fullt skadeståndsrättsliga regler skulle införas i 

TFA-försäkringen. Det skulle i så fall innebära att kopplingen till sjukpenning tas bort och att det är arbetso-

förmågan på grund av skadan som genererar rätt till ersättning. Detta krav vann dock inte gehör och någon 

förändring i denna del gjordes inte. Styrelsen anser att det är önskvärt att fortsätta driva kravet på fullt ska-

deståndsrättsliga regler i TFA-försäkringen.

I motion 14.86 vill motionären att en arbetsgrupp tillsätts som får i uppdrag att göra en samlad översyn 

av de villkorsändringar som behöver göras i TFA-försäkringen för att arbetssjukdomarna ska få bättre villkor 



M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  104 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R

14.88
Förbättra avtalsgruppsjukförsäkringen
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Kvinnor som är anställda i de branscher som har kollektivavtal där avtalsgruppsjukförsäk-
ringen (AGS) ingår, går miste om ersättning från AGS (cirka 10 procent av deras inkomst) 
när de får graviditetspenning godkänt av Försäkringskassan.

Graviditetspenning är inte ersättningsgrundande i AGS. Detta motarbetar jämställdhe-
ten i samhället.

Hur länge kvinnor får graviditetspenning beror bland annat på hur fysiskt ansträngande 
arbetet är och även vilka övriga riskfaktorer för graviditeten som finns i arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. Den gravida kvinnan kan få högst 709 kronor per dag av Försäkringskassan.

Ett problem för många kvinnor med godkänd graviditetspenning, är att den inte kan 
ges längre än till och med den elfte dagen före beräknad förlossning. Det är inte helt ovan-
ligt att vissa kvinnor föder barnet fjorton dagar efter det beräknade datumet. Under hela 
denna tid är dessa kvinnor hänvisade till att begära föräldrapenning. De går därför miste 
om mycket inkomst.

och att utarbeta en strategi för hur dessa villkor ska kunna förbättras. De villkorsändringar som gjorts de 

senaste åren har inneburit förbättringar av ersättningen vid olycksfall, medan ingen förbättring av villkoren 

för ersättning vid arbetssjukdomar har kunnat genomföras. LOs styrelse gör bedömningen att det är angelä-

get att tillsätta en arbetsgrupp med ett sådant uppdrag.

I motion 14.87 vill motionären att TFA-försäkringen ska bli oberoende av försäkringskassans bedöm-

ningar av arbetsskador genom att uppdatera den så kallade ILO-listan. Den uppdaterade listan används 

inte i dag av AFA Försäkring när de reglerar arbetssjukdomar. Svenskt Näringsliv hävdar att detta inte kan 

ske automatiskt, i och med att listan uppdaterats, utan att det i så fall måste bli föremål för en förhandling. 

Styrelsen anser att det vore lämpligt att driva kravet på att den uppdaterade listan ska användas av AFA 

Försäkring. Fördelen med det är att AFA Försäkring direkt kan göra en självständig prövning, även av belast-

ningsskadorna, utan att behöva vänta på godkännande av försäkringskassan. Nackdelen med dagens sys-

tem är att det kan ta flera år innan det blir aktuellt med inkomstförlust och prövning hos försäkringskassan. 

Ju längre tid som går desto svårare är det att bevisa samband mellan skadlig inverkan och besvär.

Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även en ny förhandlingsord-

ning. Den innebär att den part som vill förhandla om ändringar av villkoren i avtalsförsäkringarna, måste 

säga upp avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig. LOs styrelse har dock fattat beslut 

om långsiktiga mål för 2028. Där finns kravet på förändringar av TFA-försäkringen med. LOs styrelse gör 

därför bedömningen att de sedan tidigare bifallna villkorsändringarna är fortsatt angelägna och att de ska 

finnas med för övervägande och prioritering vid en framtida uppsägning och omförhandling av Trygghets-

försäkringen vid arbetsskada. LOs styrelse anser dock att det inte är möjligt att i nuläget föra till nya krav.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.77, 14.78 och 14.84–14.87 samt

att avslå motionerna 14.79–14.83.
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Graviditetspenning borde ingå i AGS. Ersättningsvillkoren borde givetvis i övrigt vara 
samma som vid ersättning vid sjukpenning dag 15–360. Detta för att motverka utförsäkrade 
kvinnor och för att främja jämställdheten.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta för en förbättrad avtalsgruppsjukförsäkring där graviditetspenning berät-

tigar till samma ersättning som sjukpenning gör.

14.89
AGS vid Graviditetspenning
Livsmedelsarbetareförbundet
Många medlemmar klarar inte av att arbeta, både för egen och för fostrets skull, under de-
lar av sin graviditet. Skälen är oftast dålig arbetsmiljö som tunga lyft, buller och så vidare.

De som blir sjukskrivna av läkare, får då givetvis AGS. Om sjukskrivningen går över till 
graviditetspenning mister de AGS. Detta innebär ju en kraftig minskning av ersättningen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att villkoren för AGS ska ändras så att graviditetspenning också ingår.

Utlåtande motionerna 14.88–14.89

14.88

att LO ska arbeta för en förbättrad avtalsgruppsjukförsäkring där graviditetspenning berättigar till samma 

ersättning som sjukpenning gör.

14.89

att villkoren för AGS ska ändras så att graviditetspenning också ingår.

Motionärerna vill att det ska vara möjligt att få kompletterande ersättning då graviditetspenning från 

försäkringskassan beviljas. Motionärerna vill att den kompletterande ersättningen ska ersättas ur 

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS.

Styrelsen anser att det är ett rimligt krav ur jämställdhetsperspektiv att det ska utgå kompletterande 

ersättning när graviditetspenning beviljas från försäkringskassan. Det är dock svårt att slå fast vilka föränd-

ringar som ska prioriteras men anser att förslag på kompletterande ersättning vid graviditetspenning ska 

finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande avtalsförhandlingar.

Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även en ny förhandlingsord-

ning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av villkorsförändring måste den part som vill 

förhandla om ändringar av villkoren säga upp avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.88 och 14.89 .
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14.90
Begränsningsregeln i föräldraledighetstillägget
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Föräldralön med olika ersättningstider fanns tidigare reglerat i flera av LO-förbundens kol-
lektivavtal och ersättningen utbetalades direkt av den egna arbetsgivaren. Dessa ersattes 
av det nya gemensamma föräldrapenningstillägget (FPT) årsskiftet 2013/2014 och ingår i 
avtalsförsäkringarna. Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräld-
rapenning från Försäkringskassan under barnets första 18 månader.

Möjligheten finns att söka för flera olika ledighetsperioder när det gäller föräldrapen-
ningen från Försäkringskassan, men i den kompletterande ersättningen från FTP finns en 
begränsningsregel som innebär att endast ersättning ges för en sammanhängande ledig-
hetsperiod.

Det innebär att föräldrarna måste direkt planera för barnets första 18 månader. Deras 
frihet att bestämma själva begränsas, eftersom en överenskommelse måste göras med ar-
betsgivaren om en längre sammanhållen ledighetsperiod ska bli aktuell. Det kommer även 
signaler från småföretagen att det skulle underlätta om det ges möjlighet att få ett flexiblare 
uttag, så föräldrar kan ta ut kortare perioder under barnets första 18 månader, i stället för 
att direkt behöva planera för en lång sammanhängande ledighetsperiod

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att begränsningsregeln i föräldraledighetstillägget 

tas bort.

14.91
Föräldrapenningtillägget (FTP) i avtalsförsäkringen
Livsmedelsarbetareförbundet
Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst fram tills barnet fyller 18 månader, under 
60 respektive 180 dagar. Ersättning från FTP kan däremot i dag endast ges för en samman-
hängande ledighetsperiod. Det innebär att man bara kan ansöka om ersättningen vid ett 
tillfälle. Det är därför viktigt att planera sin föräldraledighet och komma överens med ar-
betsgivaren om en sammanhängande period. Detta innebär att den som tar ut en kortare 
föräldraledighetsperiod och samtidigt tar ut föräldrapenningtillägg går miste om tillägg för 
en senare period.

Förhållandet begränsar därmed familjer som vill dela eller saxa med sin föräldraledighet, 
likväl som det begränsar arbetsgivarens önskan om flexibilitet. Tyvärr är det många i dag 
som inte är helt insatta i förhållandet och därmed går miste om många dagar med ersätt-
ning från försäkringen.

Vi anser att detta är löneökningar som vi avstått ifrån, för att gynna såväl föräldrar som 
arbetsgivare och att tillägget ska utgå oavsett om det är en sammanhängande period eller inte.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att villkoren i försäkringen förändras så att kravet om sammanhängande period i föräldra-

penningtillägget tas bort.
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14.92
Föräldrapenning via avtalsförsäkringen i tolv månader
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
För att stimulera föräldrar, och skapa en större ekonomisk trygghet när den ena föräldern 
är föräldraledig, och ibland är föräldern dessutom ensamstående, bör LO på sikt eftersträva 
att den avtalsenliga föräldrapenningen utbetalas under längre tid.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tidsperioden från 6 till 12 månader för-

äldrapenning enligt avtalets försäkringslösning samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tiden för uttag från 18 till 36 månader.

14.93
Föräldratillägg i våra kollektivavtal
Industrifacket Metall avd 27 Östra Skaraborg
När hanteringen av föräldratillägget överläts till Fora blev det mer stelbent och svårt att 
hjälpa våra medlemmar på ett bra sätt. Det är viktigt att påminna om att man bara får ta ut 
en period under föräldraledigheten. Med nuvarande skrivning riskerar många medlemmar 
att missa detta tillägg.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få till en förbättring i våra kollektivavtal när 

det gäller föräldratillägget.

Utlåtande motionerna 14.90–14.93

14.90

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att begränsningsregeln i föräldraledighetstillägget tas bort.

14.91

att villkoren i försäkringen förändras så att kravet om sammanhängande period i föräldrapenningtillägget 

tas bort.

14.92

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tidsperioden från 6 till 12 månader föräldrapenning 

enligt avtalets försäkringslösning samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tiden för uttag från 18 till 36 månader.

14.93

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få till en förbättring i våra kollektivavtal när det gäller föräldra-

tillägget.
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I motionerna 14.90, 14.91 och 14.93 ställs krav på att villkoret om att det enbart är möjligt att ta ut föräldra-

penningtillägget under en period ska tas bort. I samband med förhandlingen om den nya försäkringen för 

föräldrapenningtillägg så framförde LO kravet på att tillägget skulle vara kopplat till hur uttaget av föräld-

rapenning från den allmänna försäkringen gjordes, det vill säga utan någon begränsning i antalet perioder. 

LO ansåg att detta skulle innebära en större flexibilitet i uttaget, både utifrån den anställdes och i viss mån 

också utifrån arbetsplatsens behov. Svenskt Näringsliv ville dock inte tillgodose detta krav utan ansåg att 

regelverket om uttag under en period, som då fanns i flertalet förbundsavtal, skulle tillämpas i försäkringen. 

LOs styrelse delar motionärernas åsikt att begränsningen till en period är olämplig och att detta bör ändras.

I motion 14.92 ställs dels krav på att utöka antalet möjliga dagar med föräldrapenningtillägg från 180 till 

360 samt dels att utöka den period under vilken det är möjligt att ta ut tillägget från 18 till 36 månader. LOs 

styrelse anser att det är önskvärt med ett så jämställt uttag som möjligt i föräldraförsäkringen och vill därför 

att regelverket i den kompletterande försäkringen ska bidra till ett sådant uttag. I den allmänna försäkringen 

är vardera föräldern tilldelad 195 dagar var med föräldrapenning på sjukpenningnivå och det är möjligt att 

överlåta allt utom 90 av dessa dagar till den andre föräldern. Det innebär att uttaget i extremfallet kan bli att 

den ene föräldern tar ut 300 dagar och den andre 90 dagar. LOs styrelse anser att den förändring som motio-

nären vill se, från 180 till 360 dagars föräldrapenningtillägg per förälder, riskerar att motverka ett jämställt 

uttag.

LOs styrelse anser också att det är önskvärt att båda föräldrarna är föräldralediga i så stor utsträckning 

som möjligt när barnet är litet och att det därför är viktigt att regelverket för föräldrapenningtillägg bidrar till 

detta. LOs styrelse anser därför att det i nuläget inte finns anledning att ändra på regeln om att dagar med 

föräldrapenningtillägg ska tas ut före 18 månaders ålder. Det finns dock anledning att följa uttaget från för-

säkringen noga för att se hur uttaget ser ut. Om det visar sig att det är många dagar med föräldrapenningtil-

lägg som inte tas ut för att gränsen på 18 månader är för snäv, kan det finnas anledning att se över villkoren i 

framtiden.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.90, 14.91 och 14.93 samt

att avslå motion 14.92.
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14.94
Fortsätta arbeta efter 65 års ålder – med eller utan trygghet?
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens arbetsliv förväntas vi att fortsätta jobba efter 65 års ålder och många av våra med-
lemmar som är pigga och friska vid den åldern känner sig mer eller mindre tvingade att fort-
sätta jobba för att få en rimlig pension. Andra fortsätter för att de trivs med sitt arbete och 
sina arbetskamrater. Oavsett varför fler och fler av våra medlemmar fortsätter jobba efter 
65 års ålder så är det en stor och märklig orättvisa att vissa av våra avtals- och medlemsför-
säkringar upphör att gälla vid 65 års ålder, även om medlemmen fortsätter jobba.

Till exempel sker ingen insättning till avtalspensionen efter 65 års ålder inom de flesta 
avtalsområden om inte den anställde kommer överens med sin arbetsgivare. Till exempel 
sjuk- och efterlevandeförsäkringen som erbjuds fackliga medlemmar via Folksam utgår också 
den från att ingen ska arbeta efter 65 års ålder.

Vi må alla tycka att det är en trist utveckling att fler och fler känner sig tvingade att fort-
sätta jobba efter 65 års ålder men måste ändå inse att prognoserna för framtiden gör gällande 
att vi kommer att leva längre och vara friskare. Det innebär att i framtiden kommer fler och 
fler att både vilja och behöva jobba efter 65 års ålder. Det är dags att vi moderniserar synen 
på våra avtalsförsäkringar och våra medlemsförsäkringar så att de styrs av hur länge vi job-
bar istället för av en viss åldersgräns.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta aktivt för att förhandla bort 65-årsgränsen inom alla kollektivavtalsför-

säkringar så att de anställda omfattas så länge de är yrkesaktiva samt
att LO ska arbeta för att ta bort 65-årsgränsen inom medlemsförsäkringarna som Folksam 

erbjuder så att de ger fullgott försäkringsskydd så länge medlemmarna är yrkesaktiva 
(behandlas under dagordningspunkten 12.3).
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Utlåtande motion 14.94 första att-satsen

14.94 första att-satsen

att LO ska arbeta aktivt för att förhandla bort 65-årsgränsen inom alla kollektivavtalsförsäkringar så att de 

anställda omfattas så länge de är yrkesaktiva.

Motionären beskriver att fler och fler arbetar efter fyllda 65 år både av egen vilja eller tvång för att få en 

rimlig pension. Att det i de kollektivavtalade försäkringarna inte finns en följsamhet med arbete efter 65 år. 

Arbetstagaren som fortsätter arbeta efter 65 år måste också göra en egen överenskommelse med arbetsgi-

varen om inbetalning till avtalspensionen för att inbetalning ska ske.

Det är rätt att vissa avtalsförsäkringar slutar vid 65 års ålder eller bara gäller under viss tid efter 65 

års ålder vid fortsatt yrkesarbete. De kollektiva framförhandlade försäkringarna är ett komplement till de 

statliga socialförsäkringssystemen och är framförhandlade då 65 år var den ålder då de flesta slutade sitt 

yrkesverksamma liv. Då de flesta avtalsförsäkringarna är ett komplement till socialförsäkringarna ställs det 

även krav på höjning av ålder i dessa system för att avtalsförsäkringarna i framtiden ska fungera efter 65 års 

ålder.

Styrelsen anser att det är viktigt att 65 års ålder tas bort och att de kollektivavtalade försäkringarna och 

avtalspensionsplanerna gäller under hela arbetslivet.

Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även en ny förhandlingsord-

ning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av villkorsförändring måste den part som vill 

förhandla om ändringar av villkoren säga upp avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.

LOs styrelse har fattat beslut om långsiktiga mål för 2028. Där finns kravet med på ökad trygghet i 

arbetslivet och även ekonomiskt som pensionär. LOs styrelse gör därför bedömningen att de sedan tidigare 

bifallna villkorsändringarna är fortsatt angelägna och att de ska finnas med vid en framtida omförhandling 

av kollektivavtalsförsäkringarna och avtalspensionsplanerna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motion 14.94 första att-satsen.
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14.95
Förbättringar i AGB-försäkringen
Byggnadsarbetareförbundet
När man är ung och blir arbetslös har man oftast inte hunnit bygga den ekonomiska buffert 
och trygghet som man kunnat göra i ett senare skede av livet. Både som ung och när man 
har hunnit skaffa familj är en ekonomisk buffert en trygghet att använda vid till exempel 
arbetslöshet. Det finns goda ekonomiska marginaler i AGB-försäkringen i dag som kan hjälpa 
till vid förbättringar av villkoren.

Kvalifikationsgränserna bör ändras i flera moment, åldersgränsen bör sänkas från 40 år 
till 25 år. Kravet på 50 månaders anställning under fem år bör ändras till 24 månaders an-
ställning under tre år. Tvåårsbegränsningen för inom vilken tid ansökan ska ha kommit in 
bör tas bort och de som blir uppsagda på grund av arbetsskada/arbetssjukdom borde även 
omfattas av försäkringen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att åldersgränsen i AGB-försäkringen sänks till 25 år,
att LO verkar för att kvalifikationstiden i AGB-försäkringen sänks till 24 månaders anställ-

ning inom de senaste 36 månaderna,
att LO verkar för att tvåårsbegränsningen i ansökningstiden tas bort samt
att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av 

AGB-villkoren.

14.96
Omställningsavtal
Livsmedelsarbetareförbundet
Trygghetsfonden TSL som startades 2004 för stora delar av LO-kollektivet har varit och är 
ett väl fungerande omställningsstöd för medlemmar som drabbas av arbetsbrist. Syftet är 
att underlätta för de anställda, företag och fack om företaget tvingas säga upp personal på 
grund av arbetsbrist.

Tyvärr har nya krav på rehabilitering och försäkringskassans allt hårdare bedömning av 
arbetsförmågan slagit hårt mot de arbetstagare som tvingats lämna sin anställning på grund 
av hälsorelaterade skäl. Dessa tillhör i dag en betydande och hårt ansatt grupp på svensk 
arbetsmarknad.

Att få ta del av omställningsförsäkringens fördelar med goda resultat borde därför vara 
naturligt i ett allt hårdare arbetsklimat. Det skulle vara en vinst för såväl samhälle, företag 
samt arbetstagare om omställningsförsäkringens villkor förändrades så att även denna grupp 
kan omfattas av omställningsstöd.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att villkoren i omställningsförsäkringen omförhandlas så att den även omfattar arbetstagare 

som blir uppsagda på grund av hälsoskäl.
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14.97
Slopa ålderskravet på AGB-försäkringen och återinför möjligheten till ersättning vid upp-
sägning på grund av hälsoskäl.
Transportarbetareförbundet
Avgångsbidraget vid arbetslöshet, AGB, är ett uppskattat tillskott i ekonomin då man blir 
arbetslös.

Det upplevs dock som diskriminerande av många som är under 40 år, som uppfyller kra-
vet på arbetad tid. Argumentet att det är svårare att hitta ett nytt jobb om man är över 40 
år köps oftast inte. Har man bildat familj, fått barn, köpt hus med mera är det svårt att få 
ekonomin att gå ihop om man drabbas av arbetslöshet på grund av att arbetsgivare tvingas 
säga upp på grund av arbetsbrist.

Samma gäller den som på grund av sjukdom tappar sin anställning. Då försäkringen 
förändrades vid införandet av TSL tog man bort möjligheten att få ersättning på grund av 
arbetsbrist av hälsoskäl. Men den borgerliga regeringens förändring av socialförsäkrings-
systemet och införandet av ”rehabiliteringskedjan”, har medfört ett behov av att återinföra 
möjligheten till ersättning. I dag kan ju en anställning upphöra efter 180 dagar men varken 
AGB eller TSL gäller.

Det är inte OK att diskriminera på grund av ålder eller sjukdom och som läget är i dag 
är det kostsamt att bli arbetslös, först sju karensdagar, sen förlorar man minst 20 procent 
av sin lön.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att verka för att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen slopas och att enbart kvalifika-

tionstid räknas samt
att verka för att möjligheten att få ersättning vid arbetsbrist av hälsoskäl återinförs.

14.98
AGB och TSL – att de som blir uppsagda på grund av av arbetsskada/arbetssjukdom ska 
omfattas av villkoren
Byggnadsarbetareförbundet
AFA försäkring genererar varje år ett stort överskott som skickas tillbaka till arbetsgivarna, 
Pengar som i stället borde gå till våra mest utsatta arbetskamrater i form av förbättringar i
försäkringsvillkoren.

Gruppen människor som blivit tvingade att lämna sina arbeten på grund av hälsoskäl 
har ökat och de har hittills inte kunnat tillgodogöra sig omställningsförsäkringen. Därför 
anser vi att uppsagda på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGBs och 
TSLs försäkringsvillkor.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av 

AGB- och TSL-villkoren.
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14.99
Förbättringar i AGB-villkoren
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
När våra medlemmar blir uppsagda på grund av arbetsbrist och man är 40 år fyllda betalar 
AGB-försäkringen ut engångsbelopp till de drabbade. Detta gäller inte dem som får en sjuk-
ersättning och som tvingas avsluta sin anställning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivarna 
ser detta som ett ypperligt tillfälle att avsluta den anställningen på grund av personlig ar-
betsbrist. Vi tycker att detta är en rättvisefråga. När man får en sjukersättning drabbas man 
ekonomiskt. Man har ofta gått länge med endast sjukpenning som inkomst. De första 360 
dagarna har man haft en AGS-ersättning, men efter det har man enbart sjukpenning.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att AGB-försäkringen även ska gälla vid en avslu-

tad anställning på grund av en beviljad sjukersättning.
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Utlåtande motionerna 14.95–14.99

14.95

att LO verkar för att åldersgränsen i AGB-försäkringen sänks till 25 år,

att LO verkar för att kvalifikationstiden i AGB-försäkringen sänks till 24 månaders anställning inom de 

senaste 36 månaderna,

att LO verkar för att tvåårsbegränsningen i ansökningstiden tas bort samt

att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB-villkoren.

14.96

att villkoren i omställningsförsäkringen omförhandlas så att den även omfattar arbetstagare som blir upp-

sagda på grund av hälsoskäl.

14.97

att verka för att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen slopas och att enbart kvalifikationstid räknas samt

att verka för att möjligheten att få ersättning vid arbetsbrist av hälsoskäl återinförs.

14.98

att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB- och TSL-

villkoren.

14.99

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att AGB-försäkringen även ska gälla vid en avslutad anställning på 

grund av en beviljad sjukersättning.

Omställningsförsäkringen omfattar två delar, avgångsbidragsförsäkringen AGB och omställningsstödet 

TSL som ska hjälpa uppsagda tillbaka till arbete. AGB är ett kontantstöd och det är AFA försäkring som 

administrerar försäkringen. För att omfattas av dessa två delar finns det vissa villkor. Villkoren för möjlighet 

till AGB är exempelvis att, hen ska ha fyllt 40 år vid anställningens upphörande, hen ska ha blivit uppsagd 

av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget ska ha medfört varaktig personalreduktion. 

Vidare krävs att den uppsagda ska ha varit anställd på företag med försäkring 50 månader av de senaste 60 

månaderna. Hen ska heller inte inom tre månader återanställts i samma företag eller inom samma koncern. 

Uppfyller hen villkoren i AGB för rätt till ersättning är grundbeloppet 2016 vid 40 år, 33 850 kronor, från och 

med fyllda 50 år läggs det till 1 400 kronor per år, upp till och med 60 år. AGB kan även utbetalas vid uppsäg-

ning till kortare arbetstid. Ansökan ska ha inkommit till AFA försäkring inom två år från anställningens upp-

hörande. Det finns i AGB försäkringen ingen koppling till att arbetslöshet ska uppstå. Försäkringen kan ses 

som ersättning för merarbetet att behöva söka nytt arbete.

Omställningsstödet administreras av kollektivavtalsstiftelsen TSL och det är dess styrelse som närmare 

bestämmer om omställningsstödets utformning och omfattning samt villkoren för finansiering av detta 

stöd. Rätt till omställningsstöd finns vid uppsägning på grund av arbetsbristskäl och vid anställningens 

upphörande ska hen arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år på företag anslutet till TSL 

omställningsstöd.

Det föreslås kongressen i motion 14.95 första att-satsen att LO verkar för att ålderskravet för ersättning 
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i AGB sänks till 25 år och andra att-sats att kvalifikationstiden i AGB-försäkringen sänks till 24 månaders 

anställning inom de senaste 36 månaderna. I motion 14.97 första att-satsen föreslås kongressen att ålders-

kravet på 40 år slopas för rätt till AGB ersättning och att enbart kvalifikationstid ska räknas. Styrelsen anser 

att ålderskravet bör sänkas och att kvalificeringstiden kortas ned för att fler ska omfattas av försäkringen. 

Styrelsen vill dock inte föreslå vilken ålder eller kvalificeringstid som ska gälla.

I motion 14.95 fjärde att-satsen föreslås kongressen att LO verkar för att uppsägning på grund av arbets-

skada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB-villkoren. I motion 14.96 föreslås kongressen besluta att LO 

verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB- och TSL-villkoren. I 

motion 14.96 och 14.97 andra att-satsen föreslås kongressen att LO omförhandlar omställningsförsäkringen 

så att den även omfattar arbetstagare som blir uppsagda på grund av hälsoskäl. Styrelsen anser att omställ-

ningsförsäkringen ska omfatta även dem som sägs upp på grund av personliga skäl då anledning beror på 

ohälsa.

I motion 14.99 föreslås kongressen besluta att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att AGB-

försäkringen även ska gälla vid en avslutad anställning på grund av en beviljad sjukersättning. Vid en bevil-

jad sjukersättning från försäkringskassan finns ingen kvarvarande arbetsförmåga. AGB försäkringen kan 

ses som ersättning för merarbetet att söka nytt arbete. Styrelsen anser därför att det inte ska vara möjligt 

att få ersättning från AGB försäkringen vid beviljad sjukersättning.

I motion 14.95 tredje att-satsen föreslås kongressen besluta att LO verkar för att tvåårsbegränsningen 

i ansökningstiden tas bort. Styrelsen anser att två år kan ses som kort tid men anser att det ska finnas en 

preskriptionstid. Styrelsen vill dock inte föreslå någon tidslängd på förlängd preskriptionstid.

Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även en ny förhandlingsord-

ning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av villkorsförändring måste den part som vill 

förhandla om ändringar av villkoren säga upp avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.

LOs styrelse har fattat beslut om långsiktiga mål för 2028. Där finns kravet på förändringar av omställ-

ningsförsäkringen med. LOs styrelse gör därför bedömningen att de sedan tidigare bifallna villkorsändring-

arna är fortsatt angelägna och att de ska finnas med vid en framtida omförhandling av omställningsförsäk-

ringen. En förbättring av omställningsförsäkringen ska därför finnas med för övervägande och prioritering 

bland kraven i kommande avtalsförhandlingar.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.95 fjärde att-satsen, 14.96, 14.97 andra att-satsen och 14.98,

att anse motionerna 14.95 första–tredje att-satserna och 14.97 första att-satsen besvarade samt

att avslå motion 14.99.
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14.100
AFAs återbetalningar till företagen
Industrifacket Metall avd 22 Sörmland
AFA betalar ut överskottet på sina olika försäkringar till företag som är anslutna dit. Avgifterna 
företagen betalar för försäkringarna har vi avstått i lönerevisionsförhandlingar. Företagen 
låter överskotten gå in i deras bokföring som om det är deras pengar och inte lön från kol-
lektivet som vi har avstått ifrån.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de centrala parterna kommer överens om att 

överskotten går till nya försäkringslösningar samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att om det ändå blir pengar över så ska företagen 

använda dem till kollektivets bästa.

Utlåtande motion 14.100

14.100

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de centrala parterna kommer överens om att överskotten går 

till nya försäkringslösningar samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att om det ändå blir pengar över så ska företagen använda dem till 

kollektivets bästa.

Motionären tar upp frågan om att AFA Försäkring under de senaste åren har betalat tillbaks en del av över-

skottet i försäkringsföretagen till arbetsgivarna. Motionären menar att detta inte är rätt eftersom löntagarna 

har avstått löneutrymme för att finansiera försäkringarna.

I en förmånsbestämd försäkring är det den avtalade förmånen som är fastställd. Det är kostnaden för att 

finansiera den förmånen som de anställda avstått löneutrymme för. Det innebär att åtagandet som arbetsgi-

varna gjort är att de har förbundit sig att framöver alltid garantera att den avtalade förmånen kan betalas ut.

Det betyder också att om antalet försäkringsfall ökar, så att kostnaden för försäkringen stiger, så måste 

arbetsgivaren betala en högre premie än den ursprungligen avtalade, för att bekosta den avtalade förmå-

nen. Arbetsgivaren kan i detta fall inte hänvisa till den högre kostnaden för att kräva att de anställda ska 

avstå mer i löneutrymme. Arbetsgivaren kan inte heller kräva att de avtalade förmånerna ska försämras. Det 

är i detta fall arbetsgivaren som får stå risken för att kostnaderna ökar, även om det innebär att premien som 

hen betalar nu är dubbelt så hög som det löneutrymme som de anställda tidigare avstått.

Det betyder också att om antalet försäkringsfall sjunker, så kan arbetsgivaren betala en lägre premie och 

ändå se till att den avtalade förmånen kan garanteras. De anställda kan då omvänt inte hänvisa till den lägre 

premien och kräva mer i löneutrymme eller förbättrade förmåner i försäkringen.

I en premiebestämd försäkring är förhållandet det omvända. Där är det istället storleken på premien som 

är avtalad. Det är kostnaden för den premien som de anställda har avstått löneutrymme för. Hur omfattande 

förmånerna kan bli beror därefter på hur höga kostnaderna i försäkringen blir. I detta fall har arbetsgivaren 

enbart förbundit sig att alltid betala den avtalade premien men hen garanterar dock inte omfattningen på 

förmånerna. Dessa kan därför komma att både förbättras och försämras medan premien är fast.
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När de förmånsbestämda försäkringarna får lägre kostnader så uppstår ett överskott. AFA Försäkring har 

möjlighet att sätta undan delar av detta överskott i reserver men hur stora dessa reserver får vara är lagreg-

lerat. Det betyder att om reserverna blir för stora så är AFA tvingade att lösa upp dessa. Då uppstår en vinst 

i företaget som ska beskattas. Ambitionen är därför att hålla premierna för de förmånsbestämda försäkring-

arna på en sådan nivå så att förmånerna garanteras men utan att det uppstår ett överskott som riskerar att 

behöva skattas bort.

De försämringar som gjordes i sjukförsäkringen 2008 avseende framför allt möjligheten att få sjukersätt-

ning, har fått stor påverkan på skadeutfallet. Trots att Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) har haft noll (0) 

i premie de senaste åren har ett för stort överskott uppstått. Det innebär att det normala sättet att reglera 

detta, med lägre avgift, inte har räckt till. Enligt huvudregeln skulle detta innebära att överskottet beskat-

tades med ett antal miljarder kronor. Som ett alternativ till detta valde parterna då istället att förhandla om 

frågan. I två förhandlingar, 2011 och 2014 överenskoms därför att inbetalda avgifter till AGS-försäkringen för 

åren 2004–2008 skulle betalas tillbaks till försäkringstagarna, det vill säga arbetsgivarna.

I förhandlingen hävdade arbetsgivarna att återbetalning skulle ske utan någon villkorsförbättring, 

eftersom AGS är en förmånsbestämd försäkring. Men eftersom LO valde att lyfta in dessa förhand-

lingar som en del av de samordnade avtalsförhandlingarna kunde förbättrade villkor i TFA, AGS och 

Premiebefrielseförsäkringen genomföras samtidigt.

För det fall att det skulle uppstå ett överskott i försäkringarna i framtiden finns numera ingen möjlig-

het för LO att lyfta in en sådan fråga i en ordinarie avtalsrörelse. Det finns därför framöver inget självklart 

påtryckningsmedel att använda i en sådan eventuell förhandling. Det är dock inte heller självklart att det ska 

ske en återbetalning till arbetsgivarna. Huvudalternativet, om parterna inte blir överens om något annat, är 

att ett sådant överskott kommer att beskattas och sedan finnas som eget kapital i försäkringsbolaget.

LOs styrelse anser att de förutsättningar som gäller för förmånsbestämda försäkringar, och som beskri-

vits ovan, inte gör det möjligt att bifalla motionen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att avslå motion 14.100
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14.101
Begravningshjälp
Industrifacket Metall avd 38 Östra Skaraborg
Kostnaderna för att få våra nära och kära förda till den sista vilan ökar kraftigt, vilket inne-
bär stora hål i plånboken när det hemska har inträffat och begravning ska ske. Att det då 
genom fackligt medlemskap och gällande kollektivavtal kan träda in och stödja familjer eko-
nomiskt är en trygghetsfråga och inte minst en jämlikhetsfråga. Men då krävs det också att 
den ekonomiska hjälpen stärks för att kunna kompensera de kraftiga kostnadsökningarna 
vid begravningar som har skett de senaste åren.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att nivåerna i avtalsförsäkringar gällande begrav-

ningshjälp höjs kraftigt, till minst ett prisbasbelopp.

Utlåtande motion 14.101

14.101

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att nivåerna i avtalsförsäkringar gällande begravningshjälp höjs 

kraftigt, till minst ett prisbasbelopp.

Motionären beskriver att begravningshjälpen i Tjänstegrupplivförsäkringen TGL inte hängt med i kostnads-

utvecklingen. Hen anser också att det både är en trygghetsfråga och en jämlikhetsfråga, att den ekonomis-

ka hjälpen stärks för de utsatta familjerna då kostnaderna för en begravning ökat de senaste åren.

Det utbetalas i dag ett halvt prisbasbelopp, 22 150 kronor 2016, för begravningshjälp ur TGL. Styrelsen 

anser det viktigt att TGL, avseende begravningshjälp, ger en rimlig ersättning motsvarande kostnaden för en 

normal begravning.

Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även en ny förhandlingsord-

ning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av villkorsförändring måste den part som vill 

förhandla om ändringar av villkoren säga upp avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.

Det är dock svårt att slå fast vilka avtalsförsäkringsförändringar som ska prioriteras, men att en höjning 

av begravningshjälpen ska finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande avtalsför-

handlingar.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motion 14.101 besvarad.
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14.6 Avtalspension

Motionerna 14.102–14.114

14.102
Intjänandetid och insättningar till avtalspensionen
Byggnadsarbetareförbundet
Vi har i dag en laglig rätt att arbeta till 67 års ålder, men avtalspensionen slutar arbetsgivaren 
att betala in vid 65 års ålder. Man är sedan tvungen att som enskild individ komma överens 
med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning av avtalspensionen.

I dag tvingas allt fler att jobba vidare efter 65 år för att få en dräglig pension att leva på. 
Det är även ett faktum att dagens pensioner beräknas på vår livsinkomst och nivåerna för 
oss som kommer att gå i pension med detta system har visat sig vara lägre än i det gamla 
ATP-systemet. Därför bör avtalspensionen betalas in på varenda intjänad krona. Inte ens 
detta kommer att räcka för att vi ska få en dräglig pension utan man behöver även höja ni-
vån på inbetalningen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att den övre åldersgränsen för avtalspension på 65 år tas bort,
att LO verkar för att den undre åldersgränsen för avtalspension på 25 år tas bort,
att LO verkar för att avtalspensionen inbetalas på all intjänad lön samt
att LO verkar för att avsättningen för avtalspensionen höjs.

14.103
Inbetalning av förhöjd tjänstepension för inkomst över brytpunkten
Byggnadsarbetareförbundet
Det nuvarande pensionssystemet bygger på tre delar: Allmänpension, tjänstepension och 
privat pensionssparande. Tjänstepensionen baseras på att kollektivavtalsbärande företag be-
talar in 4,5 procent på lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (2015 var gränsen 435 750 kronor) 
på inkomst över detta ska det inbetalas 30 procent.

Ett problem är att personer som byter anställning under året eller utför andra uppdrag till 
exempel fackliga uppdrag eller utbildningar har fler uppdragsgivare och kan hamna under 
gränsen hos de olika uppdragsgivarna men den totala summan ligger över 7,5 inkomstbas-
belopp. Förtroendevald som utför uppdrag för förbund, region, klubbar eller LO får i många 
fall inte den pensionsinbetalning som de har logisk rätt till. Det är fackligt förtroendevalda 
som utgör ryggraden i våra organisationer och att de som är vår styrka sedan ska straffas 
med en sämre pension känns inte rätt. LO och förbunden borde aktivt agera för att förändra 
regelverket och rätta till missförhållandet.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att göra en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om att förhöjd tjäns-

tepension för inkomst över brytpunkten betalas in av den reguljära huvudarbetsgivaren.
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14.104
Samma livslängdsantagande hos förvaltningsbolagen inom Tjänstepension SAF-LO
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I dag har olika förvaltare inom Tjänstepension SAF-LO olika antagande när man beräknar 
livsvarigt uttag. Detta vet inte våra medlemmar och kan därför förlora stora summor på fel val.

Beskrivning av ärendet
På grund av att summan av månadsutbetalningarna mellan de olika förvaltningsbolagen 

blir olika, även när summan av förvaltat kapital är densamma, så är det ett stort problem.
Exempel: Pelle har 500 000 kronor i Swedbank (beräknad livslängd 23,1 år).
Olle har 500 000 kronor i AMF (beräknad livslängd 20,2 år).
Båda väljer att ta ut sin tjänstepension på livsvarig utbetalning. Pelle får 1 084 kronor per 

månad brutto, Olle får 2 062 kronor per månad brutto.
Skillnad: 258 kronor per månad brutto, 3 096 kronor per månad brutto, 61 920 kronor 

på 20 år brutto.
Problemet skulle lösas om samtliga förvaltningsbolag rättar sig efter SCBs prognos om 

förväntad livslängd inom SAF-LO.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga förvaltningsbolag inom Tjänstepension 

SAF-LO ska ha samma livslängdsantagande på ”livsvarigt” uttag.

14.105
Förbättring av Avtalspension SAF-LO
Transportarbetareförbundet
På LO Kongressen 2008 biföll man att LO skulle verka för att arbetsgivaren ska betala av-
talspension tidigare än från 25 års ålder. Man ansåg att detta är en viktig fråga. Man tillsatte 
en arbetsgrupp som jobbar med frågan för kommande avtalsförhandlingar.

Nu har det gått sju år, det är dags att tag i frågan, detta är en rättvisefråga att man ska få 
pension från första arbetsdagen. Många yrkesverksamma inom LOs avtalsområden börjar 
sitt arbetsliv tidigare än vid 25 års ålder och missgynnas av nuvarande system.

Man har löst denna fråga inom den kommunala sektorn genom att man betalar in av-
talspensioner från och med 21 års ålder.

I det nuvarande statliga pensionssystemet är pensionsnivån beroende av inkomsten under 
hela det förvärvsaktiva livet. Vi vet i dag att betydelsen av avtalspensionen blir allt större. 
Den kompletterande avtalspensionens storlek blir i detta sammanhang allt mer betydelse-
full för den samlade pensionens storlek.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar med kraft för att snarast lösa frågan om att Avtalspension SAF-LO ska gälla 

från första anställningsdagen.
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14.106
Avtalspension
Industrifacket Metall avd 27 Östra Skaraborg
I våra kollektivavtal finns regleringar om årlig avsättning till Avtalspension SAF-LO. Alla 
medlemmar får inte del av insättningen, bland annat de som väljer att jobba kvar efter 65 
år och de som arbetar före 25 år.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionspremien inbetalas av arbetsgi-

varen från första till sista kronan.

14.107
Pensionsfrågan
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
Den framtida pensionen lovar inte gott. Något måste göras.

För att förbättra pensionen för flertalet så föreslår vi istället att man växlar de 30 pro-
centen för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (ibb) mot att höja avtalspensionen från 
4,5 till 6–6,5 procent.

Det enda rimliga är att all inkomst genererar lika stora pensionsinbetalningar. Är man 
för en solidarisk lönepolitik så borde man också vara för en solidarisk pensionspolitik.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen beslutar om en förändring av tjänstepensionen i motionens anda.

14.108
Utökad avsättning till avtalspension
Industrifacket Metall avd 41 Kalmarsund
I dag är avsättningen till avtalspensionen 4,5 procent. Om avsättningen av löneutrymmet 
varje år ökar med några tiondelar kommer vi snart upp till cirka 6 procent.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avsättningen till avtalspensionen ökar.

14.109
Avtalspension
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Som ung och nyanställd får du veta att du ska göra ett val av förvaltare och efterlevande-
skydd för din Avtalspension SAF-LO. Hur lätt är det? Pensionsåldern är 40 år bort, du har 
inte skaffat familj och barn, och du struntar i valet. Kanske tänker du att det går att göra 
senare, när du vet mer om vad det innebär, och så glömmer du att göra något.

Som ung är du odödlig, men det är inte riktigt sant, mycket kan hända under de år du 
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kommer arbeta till pensionsdagen. Du bildar kanske familj och om det händer något med 
en familjeförsörjare och återbetalningsskyddet inte är valt kommer de pensionspengarna 
att delas av resten av kollektivet. Din familj får inte del av det som betalats in av den lön 
som du har avstått.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskyddet på sparat kapital gäller 

från första inbetalningen, utan att man aktivt behöver välja återbetalningsskydd samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskydd kan väljas utan hälsopröv-

ning vid första aktiva valtillfället.

14.110
Solidarisk avtalspension från första kronan
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I Avtalspension SAF-LO som är det största avtalspensionsområdet inom LO-förbunden, men 
även flera andra avtalspensionsområden, börjar den anställde tjäna in pengar till sin fram-
tida pension först från 25 års ålder. I det allmänna pensionssystemet är det däremot ingen 
åldersgräns alls för intjänande till pension. Detta är naturligtvis det enda rimliga! Särskilt 
mot bakgrund av att alla vet att hela livsinkomsten är viktig för pensionen och att ett långt 
arbetsliv är avgörande för om det går att leva på pensionen.

Glädjande nog har vissa fackförbund börjat inse det orimliga i åldersgränser för intjä-
nande till avtalspensioner och numera kan ungdomar med bland annat statlig, kommunal 
och landstingsanställning se fram emot nya regler för avtalspension utan åldersgräns. Det 
borde vara en självklarhet oavsett vilket avtalsområde dagens ungdomar jobbar inom.

Avtalspensionen kommer att utgöra en stor och viktig del av den framtida pensionen och 
det finns inga rimliga argument för att dagens ungdomar ska behöva vänta tills de fyller 25 
år innan de tjänar in pengar till sin avtalspension.

Vi måste alla, med LO i spetsen, jobba för att rätta till denna djupa orättvisa! En självklar 
målsättning måste vara att alla avtalspensioner oavsett avtalsområde ska börja betala in till 
de anställdas pensioner från första lönekronan den första anställningsdagen oavsett den an-
ställdes ålder, anställningsgrad, anställningsform eller anställningens längd.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kraftfullt ska arbeta för att ta bort åldersgränser för intjänande till avtalspension 

inom alla avtalspensionsavtal.

14.111
Avtalspension från första kronan varje månad
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
I dagens pensionssystem så startar avtalspensionen vid 25 års ålder. Många av LO-kollektivets 
medlemmar startar sitt arbetsliv betydligt tidigare. Med andra ord förlorar man betydande 
inbetalningar till sin pension.



M O T I O N E R  O C H  U T L Å T A N D E N  123 P U N K T  1 4 .  V Å R A  A R B E T S P L A T S E R

Tjänstemännen har i sitt avtal, att det betalas in månadsvis till deras avtalspension, men 
på LO-sidan betalas det in årsvis i efterhand. Detta är för oss en stor rättvisefråga. Det finns 
för oss ingen anledning till varför LO-kollektivet ska ha sämre villkor än tjänstemännen. För 
enkelhetens skull så borde detta redovisas varje månad på lönespecifikationen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att åldersgränsen i avtalspensionen helt tas bort 

så avtalspensionen betalas in på all inkomst oavsett ålder,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionen betalas in månadsvis till Fora 

samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inbetalningarna till Fora redovisas på lönespe-

cifikationen varje månad.

14.112
Avtalspensionen viktigare för varje år!
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Vi kan konstatera att avtalspensionen blir viktigare för alla anställda, den dag det är dags 
för pension, än den någonsin varit. Enligt många bedömare kommer avtalspensionen att 
utgöra ungefär en tredjedel av den totala pensionen för morgondagens pensionärer. De som 
har avtalspension på sin arbetsplats behöver göra flera olika val i samband med det. Val som 
påverkar pensionens storlek och tryggheten för de efterlevande vid dödsfall. Mer än de flesta 
har en aning om innan det är försent att påverka. De flesta (drygt 50 procent) som omfattas 
av avtalspension har inte gjort något val alls trots att de får brev med uppmaning att göra 
val när de första gången börjar omfattas av avtalspensionen.

1998 valde fackföreningsrörelsen med LO i spetsen att starta ett eget nytt pensionsförvalt-
ningsbolag tillsammans med Folksam. Ett pensionsförvaltningsbolag som har till enda upp-
gift att ge de som väljer att spara avtalspensionen i bolaget en så bra avkastning som möjligt 
och samtidigt ta hänsyn till etik, miljö och arbetares villkor och rättigheter i de företag som 
pensionspengarna investeras i. Det borde vara en självklarhet att de som inte gör ett aktivt 
val för sin avtalspension får sina pengar placerade i fackets eget pensionsförvaltningsbolag. 
Det är ju medlemmarna i facket som äger bolaget. I stället är det så att de som inte gör ett 
aktivt val får sina pengar placerade i AMFs traditionella pensionsförsäkring. Detta är i och 
för sig inte nödvändigtvis ett dåligt alternativ enligt många bedömare, men enligt samma 
bedömare är sannolikt en fondförsäkring i vårt eget bolag Folksam LO Pension ett mycket 
bättre alternativ. Dessutom innebär investeringar i AMF att vi låter arbetsgivarna ha störst 
inflytande över i vilka företag pensionspengarna ska investeras. Det innebär väldigt liten 
hänsyn till våra fackliga kamraters villkor och rättigheter i andra länder.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska arbeta för att förhandla med berörda motparter angående de olika avtals-

pensionerna på marknaden där LO är part, så att vårt eget pensionsförvaltningsbolag 
Folksam LO Pension fondförsäkring blir ickevalsalternativet.
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14.113
”Att välja eller inte behöva välja”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
De arbetsgivare som tecknat kollektivavtal betalar även in pengar till de anställdas framtida 
pension. I många avtalsområden betalar arbetsgivaren in 4,5 procent utöver de anställdas 
löner till avtalspensionen från och med att den anställde fyller 25 år. Detta innebär även 
för en deltidsanställd LO-förbundsmedlem ganska många tusenlappar per år. Cirka 10 000 
kronor per år är ingen ovanlighet. Det innebär mycket pengar efter ett halvt arbetsliv för 
att inte tala om efter ett helt arbetsliv. Det kan i slutänden handla om över en miljon kro-
nor inklusive avkastning.

Om den anställde avlider innan avtalspensionen hunnit betalas ut måste den anställde 
ha valt till ett återbetalningsskydd för att undvika att hela sparkapitalet tillfaller de genera-
tionskamrater som inte heller valt återbetalningsskydd. Att välja till återbetalningsskyddet 
innebär att hela sparkapitalet betalas ut till den anställdes make/maka/sambo eller barn. Vi 
som fackförbund och även LO rekommenderar att de anställda väljer till återbetalningsskydd 
för att ge de efterlevande en ökad trygghet och ge efterlevande en större chans att kunna 
bo kvar i bostaden till exempel.

Återbetalningsskyddet är en form av livförsäkring som inte kostar något utan endast 
innebär att den anställde inte får extra pengar i form av arvsvinst. Arvsvinsten uppgår för 
yngre anställda till endast några fåtal tiokronor per år, vilket är en försumbar summa. Om 
den anställde väntar med att välja till återbetalningsskyddet mitt i arbetslivet är risken stor 
att hälsodeklarationen inte blir godkänd och skyddet uteblir för ”gamla” pengar.

För att underlätta för våra medlemmar och övriga anställda föreslår vi att återbetalnings-
skyddet ska vara obligatoriskt men ska kunna väljas bort för den som absolut inte vill ha det. 
Det har inneburit stora tragedier för allt för många anställdas efterlevande när det uppdagats 
att den avlidne ej valt till återbetalningsskydd.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att återbetalningsskyddet ska vara obligatoriskt förval i avtalspensio-

nerna och att möjlighet ska finnas att välja bort det för den som absolut inte vill ha det.

14.114
Åldersrelaterat intjänande till tjänstepension
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag är vi tvungna att arbeta långt upp i åldrarna för att få en dräglig pension. Därför vill vi 
underlätta till intjänande av tjänstepension genom att ta bort den åldersrelaterade gränsen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att tjänstepensionens intjänande räknas från första förvärvsarbetsdagen.
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Utlåtande motionerna 14.102–14.114 samt 18.22 tredje och fjärde att-satsen

14.102

att LO verkar för att den övre åldersgränsen för avtalspension på 65 år tas bort,

att LO verkar för att den undre åldersgränsen för avtalspension på 25 år tas bort,

att LO verkar för att avtalspensionen inbetalas på all intjänad lön samt

att LO verkar för att avsättningen för avtalspensionen höjs.

14.103

att LO verkar för att göra en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om att förhöjd tjänstepension för 

inkomst över brytpunkten betalas in av den reguljära huvudarbetsgivaren.

14.104

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga förvaltningsbolag inom Tjänstepension SAF-LO ska ha 

samma livslängdsantagande på ”livsvarigt” uttag.

14.105

att LO verkar med kraft för att snarast lösa frågan om att Avtalspension SAF-LO ska gälla från första anställ-

ningsdagen.

14.106

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionspremien inbetalas av arbetsgivaren från första 

till sista kronan.

14.107

att LO-kongressen beslutar om en förändring av tjänstepensionen i motionens anda.

14.108

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avsättningen till avtalspensionen ökar.

14.109

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskyddet på sparat kapital gäller från första inbe-

talningen, utan att man aktivt behöver välja återbetalningskydd samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskydd kan väljas utan hälsoprövning vid första 

aktiva valtillfället.

14.110

att LO kraftfullt ska arbeta för att ta bort åldersgränser för intjänande till avtalspension inom alla avtalspen-

sionsavtal.

14.111

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att åldersgränsen i avtalspensionen helt tas bort så avtalspensio-

nen betalas in på all inkomst oavsett ålder,
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att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionen betalas in månadsvis till Fora samt

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inbetalningarna till Fora redovisas på lönespecifikationen varje 

månad.

14.112

att LO aktivt ska arbeta för att förhandla med berörda motparter angående de olika avtalspensionerna på 

marknaden där LO är part, så att vårt eget pensionsförvaltningsbolag Folksam LO Pension fondförsäkring 

blir ickevalsalternativet.

14.113

att LO ska verka för att återbetalningsskyddet ska vara obligatoriskt förval i avtalspensionerna och att möj-

lighet ska finnas att välja bort det för den som absolut inte vill ha det.

14.114

att LO ska verka för att tjänstepensionens intjänande räknas från första förvärvsarbetsdagen.

18.22 tredje och fjärde att-satsen

att tjänstepensionen kvalificerar från första intjänade förvärvslönen till den sista samt

att alla i LO ska verka för en opinionsbildning för förändrad kvalifikation i tjänstepensionen.

I motionerna 14.102, 14.105, 14.106, 14.110, 14.111, 14.114 samt 18.22 tredje och fjärde att-satsen ställs krav 

på att intjänandet till Avtalspension SAF-LO ska ske från första till sista kronan, det vill säga under hela den 

yrkesverksamma tiden utan några åldersgränser vare sig uppåt eller nedåt. LO-kongresserna 2008 och 2012 

biföll kravet på att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden oberoende av ålder. Detta har 

därför funnits med som ett av de prioriterade kraven i de senaste avtalsrörelserna men kravet har vid alla 

tillfällen dock fallit bort i slutskedet av förhandlingarna. Styrelsen anser att kravet på att avtalspension ska 

betalas in under hela anställningstiden ska kvarstå, och att det ska finnas med för övervägande och priorite-

ring vid en framtida uppsägning och omförhandling av Avtalspension SAF-LO.

I motionerna 14.102 och 14.108 ställs krav på att avsätta mer av löneutrymmet till avtalspensionen. LOs 

styrelse anser att det är oroväckande att pensionsnivåerna riskerar att bli för låga för de som inte orkar 

arbeta de extra år som krävs. Det kan därför finnas anledning att fundera över om inte ökade avsättningar 

till pensionen kan komma att krävas, som ett komplement till andra åtgärder, exempelvis förbättrade 

arbetsvillkor och större möjligheter till sjukersättning för de som inte orkar ända fram. LOs styrelse anser 

dock att för det fall en avgiftshöjning ska genomföras så är det en höjning av avgiften till inkomstpensionen 

som ska prioriteras. Intjänandet i inkomstpensionen omfattar alla som arbetar och är därför mer rättvist än 

att exempelvis höja avgiften till de kollektivavtalade pensionerna. En höjning av de kollektivavtalade pensio-

nerna skulle istället innebära att pensionsklyftan mellan de som omfattas och de som inte gör det ökar.

Men avtalsvägen riskerar också att få mer långtgående framtida konsekvenser. Modellen med komplet-

terande avtalslösningar bygger på att det finns starka lagstadgade förmåner i botten som finansieras soli-

dariskt och omfattar alla. Allt större avsättningar till avtalslösningar innebär att vissa grupper får betydligt 

bättre villkor än andra och de som gynnas är löntagare med starkare ställning eller lägre risk. En sådan 

utveckling riskerar att bli ett första steg på vägen mot att staten enbart erbjuder ett grundskydd i socialför-
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säkringarna och överlåter åt parterna eller individen att skaffa ett fullgott försäkringsskydd. Det innebär att 

den solidariska finansieringen försvinner och att varje grupp får bära sin egen risk och kostnad och är en väg 

bort från den svenska modellen. Det kommer att påverka löneutrymmet och innebär att svaga löntagargrup-

per får svårare att avsätta pengar till en högre pension. LO-grupperna är de som gynnas mest av att nivå-

erna i den allmänna pensionen är så höga som möjligt. Därför är en höjning av inkomstpensionen det som 

krävs för det fall att mer pengar ska avsättas till pensionen.

I motion 14.107 föreslås att en omfördelning ska ske så att de 30 procent som i dag sätts av till avtalspen-

sionen på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp ska tas bort, för att istället höja premien på inkomster under 

taket från dagens 4,5 procent till 6–6,5 procent. LOs styrelse anser att det kan finnas anledning att fundera 

över om den nuvarande fördelningen av avsättningarna är den som är bäst för LO-grupperna. En sådan änd-

ring är dock inte kostnadsneutral eftersom de som har inkomster över taket är få i relation till de som har 

inkomster under taket. Det som ”sparas in” på att ta bort ersättningarna över taket räcker alltså inte till för 

att finansiera en höjning av premien under taket, utan ytterligare löneutrymme måste avsättas för detta. 

Styrelsen anser därför att kravet om intjänande från första till sista kronan, som sedan tidigare har bifallits 

och drivits och som också kommer att kräva löneutrymme, är mer prioriterade och att inriktningen är att få 

igenom detta krav först.

I motion 14.103 ställs krav på att ändra villkoren i avtalspensionen så att huvudarbetsgivaren ska bli skyl-

dig att betala in premier för inkomster över taket, exempelvis då en anställd är ledig för fackliga uppdrag. En 

anställd som i normalfallet har en inkomst över taket på 7,5 inkomstbasbelopp hos sin huvudarbetsgivare 

kan gå miste om detta, exempelvis vid byte av arbetsgivare under året, eller vid ledighet för fackliga upp-

drag. Det beror på att det är årsvis beräkning och inrapportering av inkomsten till valcentralen Fora och att 

inkomster från två eller flera arbetsgivare inte läggs ihop. LOs styrelse anser dock att den bästa lösningen 

på detta problem istället är att fortsätta driva det sedan tidigare bifallna kravet på månadsinbetalning i 

avtalspensionen. Då fångas inkomster över taket upp varje månad oberoende av om den anställde byter 

arbetsgivare eller har flera arbetsgivare under året.

I motion 14.104 vill motionären att alla de valbara förvaltningsbolagen i Avtalspension SAF-LO ska tillämpa 

samma livslängdsantaganden när de räknar ut pensionsbeloppen. Motionärerna påpekar att delningstalen 

som bolagen använder påverkar hur mycket pension som betalas ut under tid med livsvarig utbetalning. LOs 

styrelse delar motionärens uppfattning att det har stor betydelse för pensionsutfallet vilka delningstal och 

vilken prognosränta som bolagen använder. Bolagen baserar sina delningstal på antaganden om livslängden 

i den grupp som de försäkrar. Dessa antaganden bygger på historiska data hos respektive bolag. Det går där-

för inte att kräva att de ska använda samma antaganden eller hänvisa till SCBs statistik. Styrelsen anser dock 

att det är viktigt att se till att tydlig och enkel information, om hur respektive bolags delningstal och prognos-

ränta påverkar pensionsutfallet, finns tillgänglig. Konsumenternas Försäkringsbyrå arbetar med att ta fram 

sådana jämförelser och när detta är klart bör samma information finnas tillgänglig hos exempelvis Fora.

I motionerna 14.109 och 14.113 ställs krav på obligatoriskt återbetalningsskydd i Avtalspension SAF-LO. 

I dag är regeln sådan att den som vill ha återbetalningsskydd måste välja till det. Anledningen till detta är 

att alla inte behöver ett återbetalningsskydd. Det kan vara en trygghet för den som har familj och en stor 

försörjningsbörda. För den som är ensamstående utan barn är ett återbetalningsskydd, rent ekonomiskt, 

dåligt. Den som har återbetalningsskydd minskar sin egen pension med mellan 5–15 procent, beroende på 

vid vilken ålder det väljs till, eftersom man går miste om de arvsvinster som annars läggs till pensionen. 

Styrelsen anser därför att återbetalningsskyddet inte ska vara obligatoriskt.
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I motion 14.109 ställs även krav på att återbetalningsskyddet ska kunna väljas utan hälsoprövning vid 

första aktiva valtillfället. Regelverket är sådant att vid nyval, det vill säga första gången den anställde får ett 

valpaket från Fora, så är det möjligt att välja återbetalningsskydd utan hälsoprövning. Om den anställde inte 

väljer något återbetalningsskydd då utan vill göra detta vid ett senare tillfälle, kanske 15 år senare, så krävs 

hälsoprövning såvida valet inte har föregåtts av en familjehändelse. Detta regelverk tillämpas för de flesta 

livförsäkringar, vilket ju en pensionsförsäkring är, och finns där för att skydda försäkringskollektivet mot 

oväntade risker. LOs styrelse anser därför att regelverket för detta inte ska ändras.

I motion 14.111 ställs krav på att avtalspensionen ska betalas in månadsvis samt att inbetalningarna till 

Fora ska redovisas på lönespecifikationerna. LO-kongressen 2008 biföll kravet på att införa månadsvisa 

premieinbetalningar i Avtalspension SAF-LO. Detta fanns därför med som ett av de prioriterade kraven i den 

senaste avtalsrörelsen men kravet föll bort i slutskedet av förhandlingarna. Styrelsen anser att målet att 

införa månadsvisa premieinbetalningar ska kvarstå och att det ska finnas med vid en framtida uppsägning 

och omförhandling av Avtalspension SAF-LO. LOs styrelse anser att det kan finnas fördelar med att redovisa 

pensionsinbetalningar som görs till Fora på lönebeskeden. Det är tyvärr allt för många som inte läser de pen-

sionsbesked som Fora skickar ut en gång per år. Styrelsen anser dock att frågan om en sådan redovisning är 

en kollektivavtalsfråga som varje LO-förbund måste ta ställning till.

I motion 14.112 anser motionären att LO ska förhandla med Svenskt Näringsliv om att det är Folksam-LO 

Pension som ska vara icke-valsalternativ i Avtalspension SAF-LO. Vilket bolag som ska vara icke-valsalterna-

tiv beslutas gemensamt av de avtalsslutande parterna. I samband med de senaste årens upphandlingar och 

anslutningar av valbara bolag så har AMF Pension kvalificerat sig som det bästa icke-valsalternativet. LOs 

styrelse anser att icke-valsalternativet ska vara en traditionell försäkring som garanterar att de inbetalda 

pensionspremierna bibehålls och som inte ställer krav på att individen måste göra aktiva placeringsval. En 

icke-väljare är typiskt sett inte aktiv. LOs styrelse anser därför att det partsägda bolaget AMF Pension läm-

par sig bäst som icke-valsalternativ.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.102 första–tredje att-satserna, 14.105, 14.106, 14.110, 14.111 första och andra att-

satsen, 14.114 samt 18.22 tredje och fjärde att-satsen,

att anse motion 14.111 tredje att-satsen besvarad samt

att avslå motionerna 14.102 fjärde att-satsen, 14.103, 14.104, 14.107–14.109, 14.112 och 14.113.
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14.7 Bemanning

Motionerna 14.115–14.122

14.115
Begränsa den ökade användningen av inhyrd arbetskraft
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
De senaste åren har bemanningsbranschen växt på bekostnad av fasta och trygga anställ-
ningar. Vi ser en trend där man inte bara använder inhyrning vid arbetstoppar utan även 
bemannar den normala produktionen med inhyrda arbetare. Många fyller ett permanent 
arbetskraftsbehov.

Ur ett arbetsgivarperspektiv handlar det om makt och om att slippa regleringar. Det här 
är inget nytt. Arbetsgivare har i alla tider strävat efter att få göra som de vill utan att behö-
va ta hänsyn till enskilda arbetare eller förhandla med facket. Vi ser med stor oro på denna 
utveckling och anser att detta måste regleras. Inhyrda ställer sällan krav på utveckling el-
ler sund arbetsrotation och få vågar sätta ned foten när arbetsmiljön är dålig eller om de får 
ont på jobbet. Tystnaden och oviljan att ställa krav och hävda sin rätt sprider sig på arbets-
platsen. De fast anställda förstår ju att även deras arbetsuppgifter skulle kunna utföras av 
otrygg, inhyrd arbetskraft.

Vi måste stoppa denna utveckling som för oss tillbaka till svunna tiders villkor med tysta 
arbetare som inte vågar ställa krav eller organisera sig i en fackförening. Arbetare som är rädda 
för att inte vara önskvärda när arbetsgivaren pekar ut vilka han vill ha. Anställningstrygghet 
som i praktiken är lika dålig som daglönare hade för över hundra år sedan. När arbetsgiva-
ren inte längre har ett arbetsgivaransvar för dem som utför arbetet sätts LAS ur spel och 
arbetare reduceras till en enkel handelsvara.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 38 § MBL ändras så att det krävs en lokal över-

enskommelse för att inhyrning ska bli aktuell.

14.116
Inhyrd personal
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Vi ser hur svensk arbetsmarknad format sig efter åtta år med moderat högerpolitik. Privata 
jobbcoacher tar över Arbetsförmedlingens roll utan att fler jobb skapas, men till en enorm 
kostnad för samhället. Vi har sett osäkra jobb växa fram när nyliberal politik främjat be-
manningsföretagen och luckrat upp fackliga avtal och värn.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att bemanning med inhyrd personal endast får ske efter att lokal överens-

kommelse träffats.
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14.117
Den ökande användningen av inhyrd arbetskraft
Industrifacket Metall avd 15 Stockholms län
De senaste åren har bemanningsbranschen växt på bekostnad av fasta och trygga anställ-
ningar.

Vi ser en trend där man inte bara använder inhyrning vid arbetstoppar utan även be-
mannar den normala produktionen med inhyrda arbetare. Många fyller ett permanent ar-
betskraftsbehov.

Ur ett arbetsgivarperspektiv handlar det om makt och om att slippa regleringar. Det här 
är inget nytt. Arbetsgivare har i alla tider strävat efter att få göra som de vill utan att behöva 
ta hänsyn till enskilda arbetare eller att förhandla med facket.

Vi ser med stor oro på denna utveckling och anser att detta måste regleras. Inhyrda ställer 
få krav på utveckling eller sund arbetsrotation och få vågar sätta ned foten när arbetsmiljön 
är dålig eller om de får ont på jobbet.

Tystnaden och oviljan att ställa krav och hävda sin rätt sprider sig på arbetsplatsen. De 
fast anställda förstår ju att även deras arbetsuppgifter skulle kunna utföras av otrygg, in-
hyrd arbetskraft.

Vi måste stoppa denna utveckling som för oss tillbaka till svunna tiders villkor med tysta 
arbetare som inte vågar ställa krav eller organisera sig i en fackförening. Arbetare som är rädda 
för att inte vara önskvärda när arbetsgivaren pekar ut vilka han vill ha. Anställningstrygghet 
som i praktiken är lika dålig som daglönare hade för över hundra år sedan!

När arbetsgivaren inte längre har ett arbetsgivaransvar för dem som utför arbetet sätts 
LAS ur spel och arbetare reduceras till en enkel handelsvara.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra 

in vid tillfälliga behov samt
att inhyrning av arbetskraft endast får ske efter lokal överenskommelse med berörd facklig 

organisation.
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14.118
Inhyrd arbetskraft
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Behovet av att använda bemanningsföretag kan alltid diskuteras men att de kan ta över ett 
helt företag eller att 30–40 procent av de anställda är inhyrda varje dag år in och år ut kan 
vi inte acceptera.

Ett företag kan alltid sälja sitt företag till ett annat men att de kan sälja ut sin anställda 
personal och byta ut dem mot ett bemanningsföretag ska inte vara möjligt. Likaså att man 
tar in bemanning som en permanent lösning istället för att anställa sin egen personal ska 
vara omöjligt regelmässigt.

Vi anser också att det ska finnas en tydlig skyldighet för arbetsgivare att förhandla om 
inhyrning av personal där lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter 
mot reglerna. Vi anser att regelverket kan tillåta att hyra in personalbemanning till exempel 
vid tillfälliga arbetstoppar, vid semestertider eller vid säsong av kortare art.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att inhyrning av arbetskraft ska regleras i lagar så det tydligt framgår vad som gäller,
att inhyrning av arbetskraft inte ska kunna göras för längre tid,
att inhyrning av arbetskraft inte får utgöra majoriteten av personalstyrkan på arbetsplatsen 

samt
att lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot regelverken.

14.119
Bemanningsföretag
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
Vi ser en ökad trend av utnyttjande av personal inhyrd från bemanningsföretag. De ersätter 
mer och mer ordinarie personal med fasta anställningar, mot bemanning på allmän visstid. 
Detta leder till en försämring av anställningsformerna som finns i dag. Detta leder även till 
att organisationsgraden minskar som ett resultat av den otrygga anställningsformen. Det 
påverkar även arbetsbelastningen för den lilla skaran ordinarie personal.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en nollvision vad gäller att företagens ordinarie personal inte ska kunna 

ersättas av bemanningsföretag.
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14.120
Bemanningsföretag
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
På senare år har det vuxit fram bemanningsföretag som vänder sig mot snart sagt alla bran-
scher. Det finns seriösa bemanningsföretag, men det finns också oseriösa som på olika sätt 
försöker hitta kryphål runt lagar och avtal.

När de första bemanningsföretagen som inriktade sig mot industriföretag kom så var det 
i syfte att hjälpa till vid arbetstoppar eller arbeten av tillfällig natur.

I dag går man in och tar över befintlig personal i permanenta anställningar.
Vi accepterar att bemanningsföretag finns och verkar så länge det handlar om att dessa 

används på det sätt som var meningen, nämligen till att stadga upp vid arbetstoppar och 
arbeten av tillfällig natur där en fastanställning inte är sakligt motiverad.

Däremot vill vi se en reglering (avtal/lag) där man sätter gränser för vilka åtaganden be-
manningsföretag får ha.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO snarast utarbetar förslag till lösningar på ovanstående problem,
att denna fråga blir en fråga för kommande avtalsrörelse samt
att LO driver denna fråga lagstiftningsvägen.

14.121
Reglera bemanningsbranschen via lagstiftning eller kollektivavtal.
Transportarbetareförbundet
Bemanningsbranschen är snabbt växande och nästan vart femte nytt jobb är inom denna 
bransch. Tyvärr är det en bransch som ställer till enorma problem för både de anställda på 
bemanningsföretaget, för de anställda på de företag där de blir inhyrda och för hela fack-
föreningsrörelsen. Många arbetare på de företag som hyr in blir uppsagda och ersatta av be-
manningspersonal. I dag är det tyvärr inte ovanligt att upp till 80 procent av arbetsstyrkan 
är bemanning och resten tillsvidareanställda.

Dessa förhållanden gör det oerhört svårt för fackföreningarna att bygga starka arbets-
platsklubbar, där en stor del av arbetskollektivet är medlemmar. Fackföreningsrörelsen idé 
och styrka ligger i att flertalet av de anställda är medlemmar.

Den oreglerade bemanningsbranschen utgör en trojansk häst som om vi inte tyglar den 
kommer att förlama och försvaga fackföreningsrörelsen.

Att de bemanningsanställda dessutom sitter i en väldigt utsatt position och ofta inte 
vågar påtala fel i arbetsmiljön eller organisera sig fackligt är inte värdigt arbetarrörelsens 
värderingar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
Att LO ska verka för någon form av reglering av bemanningsbranschen genom lagstiftning 

eller kollektivavtal.
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14.122
Uppbördsavtal bemanningsbranschen
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
Flera av medlemsförbunden i LO har uppbördsavtal med arbetsgivarparten. För dessa förbund 
skulle det underlätta om det fanns ett centralt avtal mellan LO och Bemanningsföretagen.

Medlemmar får varje månad skicka in löneuppgift för att kunna betala rätt avgift. Detta 
upplevs som krångligt och många väljer då att inte gå med i facket. Avdrag för fackavgiften 
direkt på lönen skulle underlätta både för befintliga medlemmar och vid erbjudande om 
medlemskap. I överensstämmelse med att bemanningsbranschen är skyldig att underlätta för 
fackligt arbete, är uppbördsavtal för fackavgiften en viktig del i att underlätta fackligt arbete.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att uppbördsavtal tecknas centralt med 

Bemanningsföretagen.
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Utlåtande motionerna 14.115– 14.122

14.115

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 38 § MBL ändras så att det krävs en lokal överenskommelse för 

att inhyrning ska bli aktuell.

14.116

att LO verkar för att bemanning med inhyrd personal endast får ske efter att lokal överenskommelse träffats.

14.117

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra in vid tillfälliga 

behov samt

att inhyrning av arbetskraft endast får ske efter lokal överenskommelse med berörd facklig organisation.

14.118

att inhyrning av arbetskraft ska regleras i lagar så det tydligt framgår vad som gäller,

att inhyrning av arbetskraft inte ska kunna göras för längre tid,

att inhyrning av arbetskraft inte får utgöra majoriteten av personalstyrkan på arbetsplatsen samt

att lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot regelverken.

14.119

att LO ska verka för en nollvision vad gäller att företagens ordinarie personal inte ska kunna ersättas av 

bemanningsföretag.

14.120

att LO snarast utarbetar förslag till lösningar på ovanstående problem,

att denna fråga blir en fråga för kommande avtalsrörelse samt

att LO driver denna fråga lagstiftningsvägen.

14.121

att LO ska verka för någon form av reglering av bemanningsbranschen genom lagstiftning eller kollektivav-

tal.

14.122

att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att uppbördsavtal tecknas centralt med Bemanningsföretagen.

LOs styrelse har i Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder slagit fast följande: Senast år 2028 

ska in/uthyrning av arbetskraft begränsas inom LO-förbundens avtals- och organisationsområden för att 

motverka användandet av in/uthyrning för ett arbetskraftsbehov av mer permanent karaktär.

LO-kongressen 2012 biföll enhälligt bland annat följande att-satser gällande användandet av beman-

ningsföretag: Att LO tydligt ska agera för att bemanningsföretag bara kan vara ett komplement för att han-

tera tillfälliga arbetstoppar, att LO ska arbeta för att arbetsgivaren som huvudregel bedriver verksamhet 

i egen regi och inte accepterar att bemanningsföretag blir en permanent del av en verksamhet eller utgör 
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totalbemanning och att LO centralt såväl som lokalt arbetar för och ser till att all verksamhet som omfat-

tas av kollektivavtalet utförs av de egna anställda, LO-styrelsen anförde i sitt yttrande över att-satserna att 

bemanningsbranschen inte ska användas för att tillgodose ett arbetskraftsbehov av mer permanent karak-

tär.

Bemanningsföretag och inhyrning av arbetskraft blev inte tillåtet på svensk arbetsmarknad förrän år 

1992. I lagen fanns då ett antal begränsningar när och hur in/uthyrning fick ske, bland annat framgick att 

inhyrning endast fick ske när det föranleddes av ett tillfälligt behov av extra arbetskraft och att en enskild 

arbetstagare bara fick hyras ut till en beställare under sammanlagt högst fyra månader. Dessa begräns-

ningar är numera borttagna. Genom lagändringar och praxis, främst från Arbetsdomstolen, finns nu inga 

begränsningar i lag för hur bemanningsföretag kan användas. Däremot finns vissa begränsande regler i en 

del kollektivavtal.

2014 utgjorde arbetare cirka 40 procent av de bemanningsanställda, det vill säga knappt 30 000 årsan-

ställda av totalt knappt 70 000 årsanställda. Inhyrning av arbetskraft används på olika sätt i olika branscher. 

I tjänstesektorn finns exempel där hela personalstyrkan sagts upp och ersatts med bemanningsanställda 

medan det inom industrin inte är ovanligt att bemanningsanställda ses som en rekryteringsbas för det inhy-

rande företaget. Det innebär att regleringen av frågorna måste bli olika. Inom målet ryms både möjligheter 

att reglera skyddet av kollektivet och möjligheten att reglera skyddet för individen.

Flexibilitetsbehovet inom LO-området bör lösas med inhyrning av arbetskraft när det inte kan lösas 

genom fler tillsvidareanställda, visstidsanställningar som uppfyller kravet på objektiva skäl eller överens-

kommelse med fackföreningen eller genom andra regleringar i kollektivavtal (till exempel arbetstidsregler). 

Inhyrning är att föredra om alternativet är så kallade daglönare. För att uppnå målen måste frågan om i vilka 

situationer in/uthyrning kan tillåtas regleras. Den gamla lagens skrivningar, men även skrivningar i beman-

ningsdirektivet, kan vara vägledande. Inhyrd arbetskraft ska inte kunna användas för ett kontinuerligt 

arbetskraftsbehov.

Att inom ramen för bemanningsbranschen verka för ny eller förändrad lagstiftning som skulle passa 

för samtliga branscher ser inte styrelsen som en framgångsrik väg att gå. Dessa frågor regleras bäst inom 

ramen för respektive branschs kollektivavtal, som kompletteras av det LO-gemensamma branschavtalet 

inom bemanningsbranschen.

Motion 14.122 vill ha ett uppbördsavtal för samtliga förbund. Det är en fråga som regleras inom ramen för 

kollektivavtalsförhandlingarna. Frågan har olika regleringar i olika förbund, och därför måste det till en bred 

central lösning som kan anpassas till respektive förbunds förhållande.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att anse motionerna 14.115–14.119, 14.120 första och andra att-satsen och 14.121–14.122 besvarade samt

att avslå motion 14.120 tredje att-satsen.
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Investera för jämlikhet
Det du nu har framför dig är handlingarna till Landsorganisationens 28e kongress; 
motioner, utlåtanden rapporter och arbetsordning. Med andra ord, allt det som du  
och andra ska diskutera och besluta om den 17–20 juni i år.

Av alla de olika frågor vi ska avgöra under de här fyra junidagarna är kanske full syssel-
sättning den allra viktigaste. Den är grunden för allt det andra. Utan full sysselsättning 
klarar vi inte att i längden upprätthålla den svenska modellen, betala vår gemen samma 
välfärd och bygga en hållbar ekonomi som kommer alla, inte bara några, till del.

Vid förra kongressen 2012 konstaterade vi att den ekonomiska politik som förts i 
Sverige  sedan 90-talet inte längre klarar att upprätthålla full sysselsättning. Vi var 
också överens om att lösningen inte är att gå tillbaka till det gamla, till den politik som 
dominerade innan 1990-talet.

Mot den bakgrunden beslutade kongressen att tillsätta en ambitiös utredning som 
fick titeln Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. I fyra år har vi arbetat med 
att försöka besvara den kanske viktigaste frågan vi har i Sverige idag; hur formar vi en 
ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna 
ekonomi? Arbetet har resulterat i ett stort antal underlagsrapporter och seminarier 
men framför allt i den slutrapport som finns i dessa kongresshandlingar; Vägen till full 
syssel sättning och rättvisare löner.

Frågan om full sysselsättning hänger också samman med andra viktiga frågor, inte 
minst frågan om jämlikhet. Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökat snab-
bast. I de årliga mätningar LO gör av skillnaden mellan maktelitens löner och LO-med-
lemmarnas är skillnaderna nu de största i modern tid. Vi är inte längre världens mest 
jämlika land. Men det behöver inte vara så. Det är dags att vända den utvecklingen. 
Därför är årets kongresstema ”Investera för jämlikhet” och kampen för ett jämlikare 
samhälle kommer stå högst upp på dagordningen under de kommande åren.

Ni som är ombud har fått våra en och en halv miljon medlemmars förtroende att 
representera  dem på LOs kongress. Det är ett av de finaste förtroenden en  
facklig företrädare kan få. För under fyra dagar i juni ska ni tillsammans 
 avgöra LOs inriktning de kommande fyra åren.
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