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Motion 1 - Fairtradesäkra LOs aktiviteter 

Kommunal Skåne län 

 

LO anordnar aktiviteter för de olika LO-förbunden och inom sin egen organisation. 

 

LO centralt tecknade i december en överenskommelse med SOK kring mänskliga rättigheter 

och bra villkor inför ett eventuellt OS i Sverige år 2022. Det är av största vikt att man inom 

den egna organisationen lever upp till det som man vill att andra organisationer, arbetsgivare 

och företag ska underteckna. 

 

Många medlemmar i de olika fackförbunden har dåliga anställningsvillkor, dåliga löner och 

dålig arbetsmiljö, trots att det finns kollektivavtal. Kommunal Skåne anser att LO ska fair-

tradesäkra alla aktiviteter, både ur etiska och moraliska aspekter, men också utifrån arbets-

miljö, anställningsvillkor och löner. 

 

Det är inte vare sig moraliskt eller etiskt rätt att använda sig av medarrangörer och/eller att 

hyra in sig på platser där man inte lever upp till kollektivavtal, arbetsmiljölagen eller där man 

kanske till och med bygger sin verksamhet på otrygga anställningar. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO fairtradesäkrar aktiviteter som planeras och att medarrangörer och/eller plats som LO 

hyr in sig på har kollektivavtal och en god arbetsmiljö för sina anställda, 

 

att LO vid varje arrangemang som planeras även tänker över de etiska och moraliska 

aspekterna kring arrangemanget samt 

 

att LO avstår från att arrangera aktiviteten eller anlita tänkt medarrangör och/eller plats, om 

det uppstår moraliska och etiska frågetecken. 

 

Utlåtande 
 

att LO fairtradesäkrar aktiviteter som planeras och att medarrangörer och/eller plats som 

LO hyr in sig på har kollektivavtal och en god arbetsmiljö för sina anställda, 

 

att LO vid varje arrangemang som planeras även tänker över de etiska och moraliska 

aspekterna kring arrangemanget samt 

 

att  LO avstår från att arrangera aktiviteten eller anlita tänkt medarrangör och/eller plats, 

om det uppstår moraliska och etiska frågetecken. 

 

Motionärerna väcker en viktig fråga om att i alla led garantera goda anställningsvillkor, skä-

liga löner och en bra arbetsmiljö. En viktig komponent i detta arbete är föreningen Fairtrade 

till vilken LO är initiativtagare och medlem i. Varor Fairtrade-certifieras om produktionen 

uppfyller ett antal kriterier som baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i 

arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn.  

 

Sammantaget omsätter Fairtradecertifierade varor 450 miljarder kronor och skapar förut-

sättningar för 1,3 miljoner odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 
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Förutom Fairtradearbetet är såklart hela den fackliga grundidén att jobba för kollektivavtal 

och bättre arbetsvillkor och löner.  

 

LO försöker säkerställa att olika aktiviteter som arrangeras och varor och tjänster som inhand-

las utgår från de fackliga kärnvärdena. En grundbult i detta är kravet på kollektivavtal men 

även andra sociala hänsyn tas, inklusive användandet av Fairtrade-märkta varor, i den mån det 

är möjligt.    

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 1 besvarad. 

 

 

Motion 2 - Stipendiefondens regelverk för tvärfackliga medlemsutbildningar 

Kommunal Mellersta Norrland 

 

Minst tre fackförbund måste idag vara representerade vid en tvärfacklig medlemsutbildning 

för att ersättning för inkomstförlust ska erhållas från LOs stipendiefond. 

 

Onödigt många utbildningar har ställts in eftersom det endast funnits anmälda från två fack-

förbund. Dessutom har det visat sig att samma personer fått återbud på grund av inställd kurs 

flera gånger i följd. 

 

Med anledning av att det är viktigt att både kunna vårda och värva medlemmar med hjälp av 

utbildning ska det kunna vara möjligt att ta del av LOs stipendiefond då minst två fackförbund 

har anmält intresserade. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska ändra Stipendiefondens regelverk för tvärfackliga medlemsutbildning, så att er-

sättning ska erhållas då minst två förbund finns representerade. 

 

Utlåtande 
 

att LO ska ändra Stipendiefondens regelverk för tvärfackliga medlemsutbildning, så att er-

sättning ska erhållas då minst två förbund finns representerade. 

 

LOs styrelse beslutade den 9 juni 2014 om ett nytt regelverk för stipendiefonden för tvärfack-

liga medlemsutbildningar. Det nya regelverket gäller från och med verksamhetsåret 2015, 

enligt följande: 

 

Stipendier gällande facklig grundutbildning ska i fortsättningen sökas av LO-distrikten. Plane-

ringen, som den regionala fackliga studiekommittén för respektive LO-distrikt lagt fast, ska 

utgöra grund för denna ansökan. Så många förbund som möjligt ska ingå i verksamhetsplane-

ringen. I gengäld kommer LO att godkänna även de ansökningar där det vid utbildningstill-

fället inte varit möjligt att få med tre förbund, vilket är grundkravet för att kunna erhålla tvär-

fackliga stipendier från LOs stipendiefond.  
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Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 2 besvarad. 

 

 

Motion 3 - Läs- och skrivsvårigheter 

IF Metall avd 18 Örebro 

 

Många medlemmar/förtroendevalda har läs- och skrivsvårigheter vilket medför en begräns-

ning för dem i sitt medlemskap/fackliga arbete. 

 

Avsaknaden av lag, avtal samt utbildningsmaterial i ljudform kopplat till dessa utgör ett onö-

digt hinder för LOs förbund och dess medlemmar. 

 

Vi föreslår representantskapet ge LOs styrelse i uppdrag 

 

att arbeta fram hjälpmedel i form av lag, avtal samt utbildningsmaterial i ljudform. 

 

Utlåtande 
 

att arbeta fram hjälpmedel i form av lag, avtal samt utbildningsmaterial i ljudform. 

 

Läs- och skrivsvårigheter och läsovana är relativt vanligt bland LOs med-lemmar. Motionären 

pekar på att det kan medföra en begränsning för dem i sitt medlemskap och i det fackliga ar-

betet. 

  

Inom ramen för LOs fackliga utbildning har det varit en viktig fråga under ganska lång tid. 

När LO utvecklar utbildningsmaterial är det en del av övervägandet om vad som ska produce-

ras. 

 

Dagens teknik gör det möjligt att med hjälp av talsyntes och annat göra materialen tillgängliga 

för fler. Dessutom sker en ständig utveckling inom området och det är ett av skälen till att det 

inte har gjort särskilda insatser på exempelvis inläsning. 

 

När det gäller LOs kursverksamhet har Runö folkhögskola ett uppdrag att utveckla pedago-

giska metoder. Där finns specialkunskap om läs- och skrivsvårigheter. De har också under ett 

par år utvecklat kunskaper och metoder för olika lärstilar. De har också arbetat fram material 

för att kunna möta olika typer av behov för att stödja lärandet. Allt för att bättre kunna möta 

deltagarnas önskemål, så också stöd vid läs- och skrivsvårigheter.  

 

Vi behöver bättre sprida kunskaper om hjälpmedel som finns än att arbeta fram nya. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 3 besvarad. 
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Motion 4 - Skyddsombudsutbildning i arbetsmiljö 

Kommunal Norrbotten 

 

Den borgerliga regeringen har inga satsningar på arbetsmiljöutbildningar i framtiden, trots att 

arbetsskador och arbetssjukdomar ökar på arbetsplatserna runt om i vårt vackra land. 

 

Kunskap är färskvara och utbildningsinsatser krävs för att utveckla befintliga skyddsombud 

men även att få nya skyddsombud på arbetsställena. Det är välbekant att en god hälsa och en 

god arbetsmiljö lönar sig. Varenda satsad krona i arbetsmiljöutbildning kommer åter till de 

anställda eftersom trivseln ökar, och sjukskrivningar och olyckor minskar i och med ett gott 

arbetsmiljöarbete. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för att Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

satsar ekonomiska medel på skyddsombudsutbildningar. 

 

Utlåtande 
 

att LO ska verka för att Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

satsar ekonomiska medel på skyddsombudsutbildningar. 

 

Det kan inte nog understrykas hur viktig motionärens fråga är. Skyddsombudens roll på ar-

betsplatsen måste kontinuerligt stärkas. Det gör det med kunskap och skicklighet i sakfrå-

gorna och med självtillit och självförtroende vad gäller relationen till arbetsgivaren. Och som 

motionären skriver är kunskap en färskvara. Därför har utbildningen för skyddsombud en 

mycket stor betydelse. 

 

2009 kom LO och Svenskt Näringsliv överens om att under en fem-årsperiod avsätta 10 mil-

joner om året till vidareutbildning för skyddsombud. Det har finansierats med medel från 

AFA. 2010 var första året för utbildningsverksamheten och den riktar sig till skyddsombud 

inom hela LO-kollektivet. 

 

Även SKL är medlemmar i AFA varför även Kommunals medlemmar som är valda som 

skyddsombud har tagit del av möjligheten att få utbildning. 

 

2014 är sista året på den här överenskommelsen varför LO har gjort en ny förhandlingsfram-

ställan om en fortsättning för utbildningsverksamheten. I skrivande stund pågår förhandlingar 

om detta. 

 

För att stärka arbetet för goda arbetsmiljöer arbetar LO för att få en långsiktig lösning för att 

säkerställa skyddsombudens rätt och möjligheter till utbildning.    

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 4 besvarad.  
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Motion 5 - Facklig introduktion 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Viljan att öka medlemmars kunskaper och intresse för den fackliga idén. Vi vill och vi ska 

förändra samhället åt ett visst håll. Det som har gällt i över hundra år, gäller ännu idag, ge-

menskap, solidaritet och rättvisa. Allas lika värde ska mynna ut i ett demokratiskt och rättvist 

samhälle. Vi framhåller fördelarna med att både arbetsgivarna och arbetstagarna vinner på att 

medlemmar och förtroendevalda är välutbildade, för att alla ska ha kunskaper om rättigheter 

och skyldigheter i arbetslivet. 

 

Dagens pressade arbetssituation gör att våra fackliga utbildningar får stå tillbaka på grund av 

att arbetstagarna inte vill belasta sina medarbetare eller försvåra sin egen möjlighet till en fast 

och trygg anställning. Särskilt svårt är det på mindre arbetsplatser. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att facklig introduktion på fyra timmar prioriteras för nyanställda samt 

 

att den fackliga introduktionen ska följas upp med ett erbjudande till varje medlem om en 

medlemsutbildning inom sex månader. 

 

Utlåtande 
 

att facklig introduktion på fyra timmar prioriteras för nyanställda samt 

 

att den fackliga introduktionen ska följas upp med ett erbjudande till varje medlem om en 

medlemsutbildning inom sex månader. 

 

På LO-kongressen 2008 beslutades att nya medlemmar ska erbjudas facklig introduktion sen-

ast efter sex månader efter det att man blivit medlem i sitt förbund. I motionen föreslås en 

höjd ambitionsnivån genom att förbunden skulle erbjuda sina medlemmar som deltagit i en 

facklig introduktionskurs möjlighet att gå en medlemsutbildning inom sex månader. Att följa 

upp den fackliga introduktionen med ett sådant erbjudande är ett bra initiativ. Detta eventuella 

åtagande är först och främst förbundens eget ansvar. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 5 besvarad. 

 

 

Motion 6, 7, 8 och 9 - Bemanningsbranschen 

 

Motion 6 - Bemanningsföretag skadar den fackliga styrkan 

IF Metall Södra Västerbotten 

 

Användandet av bemanningsföretag är resultatet av ett medvetet beslut från arbetsgivaren att 

varaktigt begränsa eller minska antalet fast anställda. Det argumentet som ofta används för att 

göra detta är behovet av att maximera flexibiliteten. Med andra ord, att det blir lättare att göra 

sig av med arbetstagare från ena dagen till den andra eller att söka efter billigare alternativ på 

grund av globalisering och marknadskrafter. 
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Effekten av tillfällig arbetskraft är en förskjutning av risken till de anställda. Företagen behö-

ver inte på samma sätt som tidigare överväga affärsbeslut när riskerna är överlåtna på de an-

ställda.  

 

För att kunna hantera tillfälliga arbetstagare övergår företagen alltmer till starkt styrda arbeten 

där arbetsuppgifterna är enkla och utvecklingsmöjligheterna små, det vill säga sämre arbeten. 

Ett utbrett nyttjande av bemanningsföretag är ett hot mot oss som fackförening. Med många 

olika företag inne på arbetsplatsen försämras de lokala fackliga organisationernas förhand-

lingsposition. Samtidigt ska LO givetvis fortsätta att försvara och aktivt förbättra villkoren för 

de anställda inom bemanningsföretagen. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i upp drag att verka för 

 

att politiskt och avtalsmässigt driva frågan om att begränsa bemanningsföretagens utbred-

ning på svensk arbetsmarknad. 

 

Motion 7 – Bemanningsföretag 

IF Metall Södra Västerbotten 

 

I Sverige har världens bästa avtal tecknats för bemanningsföretagsanställda, Bemanningsavta-

let. Samtidigt är vårt förbund ett av få förbund i världen som är positivt inställt till beman-

ningsföretag. Det är givet att vi vid varje tillfälle ska teckna så bra avtal som möjligt men det 

finns en ideologisk svårighet när det kommer till arbetsgivare som säljer annan arbetskraft till 

de företag där vi har medlemmar. 

 

Bemanningsanställningar som fenomen har ett fackföreningsfientligt syfte och de beman-

ningsanställda har sämre förutsättningar än övriga på arbetsmarknaden. Bemanningsanställda 

måste hela tiden vara på tå för att inte göra det inhyrande företaget besviket och förlora arbe-

tet; en känsla av rättslöshet, att inte våga påtala arbetsmiljöbrister för att undvika risken att 

vara obekväm. 

 

Även om verkligheten ser ut som de gör idag innebär det inte att vi ger upp vår ambition att 

påverka samhällsutvecklingen. Vi kan och bör både teckna avtal och vara kritiska till företeel-

ser som bemanningsföretag så länge dessa existerar på svensk arbetsmarknad. 

 

Vi föreslår att LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag 

 

att  i samhällsdebatten öppet uttrycka att bemanningsföretag är ett hot mot arbetarrörelsen 

och de fackliga organisationerna. 

 

Motion 8 – Bemanningsfrågan 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Det är faktiskt år 2014 och situationen för våra medlemmar ute på arbetsplatserna och för de 

som står utan jobb idag är onödig och orättvis. 

Vi styrs av våra kollektivavtal men ändå kommer inhyrd arbetskraft och tar jobb för en må-

nadslön som inte stämmer överens med vad som står i kollektivavtalet. 
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Vi vill att facket och arbetsgivaren ska teckna lokalt avtal om hur det ska gå till när företagen 

anser sig ha behov att plocka in arbetskraft och har för avsikt att säga upp ordinarie anställda. 

 

Inhyrd arbetskraft på ett företag med kollektivavtal, ska oavsett härkomst och nationalitet, ha 

rätt till den lön som kollektivavtalet säger. Och har de inte samma lön är det lönedumpning 

och kollektivavtalsbrott från företagets sida. När så många står utan jobb så finns det ingen 

plats för dessa orättvisor. Jag vill att representantskapet tar ställning till detta och arbetar för 

en framtid med lika villkor för alla anställda oavsett om de är inhyrda eller ordinarie personal. 

Alla ska ha lika lön och lika villkor. 

 

På detta vis blir det inte billigare för arbetsgivaren att ta emot tillfällig arbetskraft och på så 

vis minskar vi denna arbetslöshet som idag råder i Sverige och kämpar för de som idag har 

hamnat i en orättvis och utsatt situation på arbetsmarknaden. 

 

Alliansen har bara ett mål och det är att slå ut fackförbunden. Det är vår uppgift att slå tillbaka 

och visa att vi fortfarande kämpar för våra medlemmar. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att motionens förslag om förbättringar för facket i samband med förändringar i antalet an-

ställda samt 

 

att politiskt verka för en starkare lagstiftning som den som gällde i början på 1990-talet på 

detta område. 

 

Motion 9 – Den ökande användningen av inhyrd arbetskraft 

IF Metall avd 18 Örebro 

 

De senaste åren har bemanningsbranschen växt på bekostnad av fasta och trygga anställning-

ar. 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 arbetskraftsbe-

hov. 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 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 ner foten när arbetsmiljön är dålig eller om de får ont på jobbet.  

 

Tystnaden och ovilja 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, inhyrd ar-

betskraft. Vi måste stoppa denna utveckling som för oss tillbaka till svunna tiders villkor med 

tysta 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 hundra år se-

dan. 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 LOs representantskap besluta att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra in vid tillfälliga behov, 
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att inhyrning av arbetskraft endast får ske efter lokal överenskommelse med berörd facklig 

organisation samt 

 

att förbund mot privat arbetsförmedling (Bemanningsföretag) på sikt ska återinföras. 

 

 

Utlåtande 
 

Motion 6 

att politiskt och avtalsmässigt driva frågan om att begränsa bemanningsföretagens utbred-

ning på svensk arbetsmarknad. 

 

Motion 7 

att  i samhällsdebatten öppet uttrycka att bemanningsföretag är ett hot mot arbetarrörelsen 

och de fackliga organisationerna. 

 

Motion 8 

att motionens förslag om förbättringar för facket i samband med förändringar i antalet an-

ställda samt 

 

att politiskt verka för en starkare lagstiftning som den som gällde i början på 1990-talet på 

detta område. 

 

Motion 9 

att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att hyra in vid tillfälliga behov, 

 

att inhyrning av arbetskraft endast får ske efter lokal överenskommelse med berörd facklig 

organisation samt 

 

att förbund mot privat arbetsförmedling (Bemanningsföretag) på sikt ska återinföras. 

 

Samtliga att-satser i motionerna 6 till och med 9 syftar till att begränsa eller förbjuda beman-

ningsbranschen. Detta togs det ställning till på kongressen 2012 och då uttalade LOs styrelse 

att bemanningsföretag inte ska kunna användas för ett arbetskraftbehov av mer permanent 

karaktär. Detta har senare också återkommit i, bland annat, det 10-punktsprogram som tagits 

fram tillsammans med Socialdemokraterna inför valet.  

 

Vidare har flera förbund fört in bestämmelser i sina respektive branschavtal som reglerar frå-

gan om när/var/hur bemanningsföretag ska kunna nyttjas i kundföretaget. Även det gemen-

samma Bemanningsavtalet har omförhandlats sedan kongressen, och tillförts en ny betydligt 

förbättrad garantiregel, som innebär att alla får betalt för den tid de står till bemanningsföreta-

gets förfogande (40h/vecka).  

 

Huruvida bemanningsföretag är ett hot eller en möjlighet råder det olika uppfattningar om. 

Många företag uttrycker att nyttjandet av bemanningsföretag är den enda chansen för dem att 

kunna utvecklas och expandera, och i förlängningen, behålla numerären anställda. Det måste 

var en fråga för varje förbund att avgöra hur stort hot bemanningsföretagen utgör och hur det 

ska hanteras 
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Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse samtliga motioner besvarade   

 

 

Motion 10 – Organisering i bemanningsbranschen 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Inom bemanningsbranschen finns det två typer av uppdrag.  

 

Dels de som är långvarigt på samma ställe. Där är inga problem med vilket förbund de ska 

tillhöra. De tillhör samma som värdföretaget. Det stora problemet är de bemanningsanställda 

som växlar mellan olika branscher. På måndagen är de i en affär, på tisdagen kör de lastbil, på 

onsdagen i en privat förskola, på torsdagen på en industri och på fredagen på ett bygge o.s.v. 

 

Dessa människor har ingen naturlig koppling till något förbund. När vi försöker rekrytera 

medlemmar så får vi ofta frågan om vilket förbund de ska tillhöra. Svaret tycker vi är givet; 

där du är mest. Tyvärr är det inte givet och de kan definitivt inte säga det i förväg. I efterhand 

kanske det går att utkristallisera var man har varit mest. Resultatet blir oftast att de förblir 

oorganiserade eller stannar kvar i det förbund de redan är medlemmar i om de har haft en 

längre anställning tidigare. 

 

Bemanningsbranschen har sannolikt etablerat sig på svensk arbetsmarknad för att stanna. Då 

måste vi i den fackliga rörelsen följa med. Det är oerhört viktig att vi skapar riktiga möjlighet-

er för de bemanningsanställda att vara med fullt ut i ett fackförbund. Det vill säga: 

- Ska kunna påverka sin organisation genom ett aktivt medlemskap 

- Ska ha möjlighet att få hjälp vid problem med både arbetsgivare och värdföretag 

- Ha fungerande medlemsförsäkringar 

 

Det är oerhört komplext men helt nödvändigt att vi löser det. När vi har lyckats att höja orga-

nisationsgraden bland de bemanningsanställda har vi också möjlighet att se till att den bran-

schen blir mer seriös. 

 

Om vi inte lyckas med att organisera de här människorna på ett riktigt sätt kommer de med 

stor sannolikhet att ha en negativ blid av facket och blir därmed väldigt svåra att organisera 

när de får en anställning på ett vanligt företag. 

 

Om vi däremot hittar former som gör att de känner sig välkomna i, och hjälpta av, facket 

kommer de att vara positiva till fackföreningen för all framtid. 

 

Vi föreslår 

 

att LO skyndsamt utreder hur vi ska kunna organisera bemanningsanställda, som alternerar 

mellan olika branscher, på ett rättvist och fullvärdigt sätt, 

 

att om utredningen hittar en lösning under kongressperioden så ges LOs representantskap 

delegation att besluta i frågan samt 

 

att senast på LO-kongressen 2016 ska det finnas ett förslag på hur vi organiserar de här kam-

raterna. 
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Utlåtande 
 

att LO skyndsamt utreder hur vi ska kunna organisera bemanningsanställda, som alternerar 

mellan olika branscher, på ett rättvist och fullvärdigt sätt, 

 

att om utredningen hittar en lösning under kongressperioden så ges LOs representantskap 

delegation att besluta i frågan samt 

 

att senast på LO-kongressen 2016 ska det finnas ett förslag på hur vi organiserar de här 

kamraterna. 

 

I LOs organisationsplan görs en beskrivning hur de bemanningsanställda ska organiseras och 

vilka uppgifter det centrala förbundet har. Det är svårt att överhuvudtaget få en övergipande 

bild av hur många bemanningsan-ställda det finns i landet och hur många som är medlemmar 

i facket. Detta gäller framför allt i specifika brancher. Kartläggningen behöver bli bättre i flera 

förbunden.  

 

Frågan om att värva fler medlemmar inom bemanningsbranchen till facket har aktualiserats i 

LOs förbundgemensamma arbetsgrupp om medlemsvärv-ning och organisering. Där kommer 

erfarenhetsutbyte av goda exempel och strategier från förbunden även framöver lyftas och 

spridas. 

 

Det är helt klart att mycket mer behöver samordnas och göras inom detta område. Ett första 

steg är att vi på allvar använder de möjligheter till facklig information och uppsökeri som 

redan idag finns i lag och kollektivavtal.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 10 besvarad.  

 

 

Motion 11 - Arbetslivsinstitutet 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Den borgerliga regeringen avvecklade Arbetslivsinstitutet, den myndighet som bland annat 

hade till uppgift att samla in forskning och kunna ge bidrag till forskning inom arbetsmiljö-

området. Det för arbetsmiljön så viktiga arbetsområden som Arbetslivsinstitutet hade samlat 

inom sitt verksamhetsområde, spreds till olika verk och myndigheter. 

 

Ska vi i Sverige kunna leva upp till ett begrepp att vi ska ha en bra arbetsmiljö för löntagarna 

och kunna ge företagare bra förutsättningar att kunna leva upp till detta, så behövs stödfunkt-

ioner. 

 

Vi anser att Arbetslivsinstitutet var en sådan opartisk resurs som var till gagn för parterna på 

svensk arbetsmarknad till att kunna leva upp till en bra framåtriktad arbetsmiljö. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 
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att Arbetslivsinstitutet ska återskapas och ekonomiska anslag ska tillföras enligt tidigare mo-

dell. 

 

Utlåtande 
 

att Arbetslivsinstitutet ska återskapas och ekonomiska anslag ska tillföras enligt tidigare 

modell. 

 

LO delar motionens syn. LO, PTK och Svenskt Näringsliv begärde i en gemensam skrivelse 

2005-10- 05 att regeringen återupprättar någon typ av centralt organ som överblickar forsk-

ning och utveckling inom arbetsmiljöns område.  

 

LO, TCO och Saco begärde i juni 2008 att regeringen inrättar ett beredningsorgan under rege-

ringen med uppgift att överblicka och ge regeringen råd angående arbetslivsforskningens in-

riktning, att det bildas ett nytt centrum för arbetslivsfrågor inklusive ett nationellt arbetslivs-

bibliotek, att det inrättas ett särskilt forskningsråd för arbetslivsfrågor samt att de samman-

lagda medlen för arbetslivsforskning måste öka kraftigt.   

 

LO ämnar fortsätta att driva denna fråga.   

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 11 besvarad. 

 

 

Motion 12 – Avtal om företagshälsvård 
 

Motion 12 - Avtal om företagshälsovård i våra kollektivavtal 

IF Metall avd 18 Örebro 

 

Regeringen minskar statens bidrag till företagshälsovården från 360 miljoner kronor till 30 

miljoner. Samtidigt som stödet dras ned görs det om i grunden. 

 

Bland annat flyttas ansvaret för stödet från företagen för företagshälsvård till arbetsgivarna. 

Med anledning till detta anser vi att det är på sin plats att skrivningarna om företagshälsvård i 

våra kollektivavtal stärks för att tydliggöra arbetsgivarnas ansvar och att med hjälp av före-

tagshälsovård förebygga och undanröja risker för ohälsa i arbetslivet. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att  avtalsförändringar sker så avtalen reglerar att arbetsgivaren ska se till att det finns avtal 

med företagshälsvård som omfattar alla anställda. 

 

Utlåtande 
 

att  avtalsförändringar sker så avtalen reglerar att arbetsgivaren ska se till att det finns avtal 

med företagshälsvård som omfattar alla anställda. 

 

Motionärerna vill att det i kollektivavtalen ska införas bestämmelser om att alla anställda ska 

ha tillgång till företagshälsovård. Motionärerna pekar på en mycket viktig fråga. Idag är det 
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endast ca 47 procent av LO-förbundens kvinnor och ca 65 procent av männen som har till-

gång till företagshälsovård genom arbetet. För 20 år sedan låg siffrorna för bägge grupperna 

över 70 procent. Vid LO-kongressen 2012 togs beslut som bland annat innebär att ”kollektiv-

avtal bör tillförsäkra att alla får del av företagshälsovård”. Vidare har LO tillsammans med 

förbunden tagit fram en handledning för detta ändamål. De tidigare besluten lägger väl i linje 

med motionärernas yrkande. LO-styrelsen föreslår att frågan ska överlämnas till LO-

samordningen för prioritering bland andra angelägna krav i kommande avtalsrörelse. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 12 besvarad. 

 

 

Motion 13 - Företagshälsovård 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Företagshälsovården är mycket viktig inom arbetslivet så att man kan förebygga ohälsa och 

arbetsskador och med det minska sjukskrivningarna och mänskligt lidande. Under partikon-

gressen 2001 hade man både i temagruppen ”Ett mänskligare arbetsliv” och på partikongres-

sen med Mona Sahlin som föredragande varit överens om en obligatorisk företagshälsovård, 

som också blev partikongressens beslut. 

 

Efter partikongressen tillsattes en företagshälsovårdsutredning som kom ett betänkande den 1 

december 2004. Utredningen föreslår att en särskild lag om företagshälsovård införs, till vil-

ken ska hänvisas i Arbetsmiljölagen. Den nya lagen lägger fast företagshälsovårdens samhäl-

leliga uppdrag och syftar till att främja utvecklingen av god företagshälsovård. 

 

I den nya lagen ska med företagshälsovård anses ”en multidisciplinär och professionellt obe-

roende expertverksamhet inom områdena förebyggande arbetsmiljöarbetet och arbetslivsinrik-

tad rehabilitering till stöd för arbetsgivare och arbetstagare i arbetet med att uppnå en god 

arbetsmiljö i enlighet med bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160)”. 

 

I utredningens förslag är att få ett genomslag av kvalitativ företagshälsovård införs ett samhäl-

leligt godkännandeförfarande för företagshälsovårdsenheter, men det ska vara frivilligt, det 

vill säga inte vara ett krav för att få bedriva företagshälsovårdsverksamhet. 

 

Utredningen föreslår inte något krav om obligatorisk användning av företagshälsvården. 

 

Den första företagshälsovårdsutredningen tillsattes 1960 så nu måste det vara färdigutrett om 

en bra obligatorisk företagshälsovård. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verkat för 

 

att det ska vara en företagshälsovård som är professionellt oberoende expertverksamhet 

inom området förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering samt 

 

att det ska vara obligatorisk företagshälsvård för alla inom arbetslivet. 
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Utlåtande 
 

att det ska vara en företagshälsovård som är professionellt oberoende expertverksamhet 

inom området förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering samt 

 

att det ska vara obligatorisk företagshälsvård för alla inom arbetslivet. 

 
Enligt fattat kongressbeslut ska LO verka för kvalitétssäkrad företagshälsovård som omfattar 

alla anställda på svensk arbetsmarknad.  

 

För att verkställa detta beslut har LO aktivt deltagit i Delegationen för kunskapsområdet före-

tagshälsovård och producerat debattartiklar i ämnet. För att sätta tryck i frågan för LO upp 

frågan på dagordningen vid partsamråd på arbetsmarknadsdepartementet och vid så kallade 

högnivåmöten med regeringen. LO bistår även riksdagsledamöter med underlag i ämnet för 

diskussioner och debatter i både arbetsmarknadsutskottet och riksdagen. Utöver detta med-

verkar LO även vid seminarier och konferenser där frågan är aktuell. 

För att säkra kvalitén när det gäller upphandling av företagshälsovård har LO tillsammans 

med förbunden tagit fram en handledning för detta ändamål 
 
Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 13 besvarad. 

 

 

Motion 14 – Forskning gällande kvinnors arbetsmiljö 

Kommunal Norrbotten 

 

Arbetsskadekommissionen konstaterar i sin rapport att arbetsskadeförsäkringarna inte är jäm-

ställda. Det beror bland annat på att det inte bedrivs någon forskning kring kvinnors arbets-

miljö. Det arbetar flest kvinnor inom vård, skola och omsorg och här är stress, förslitnings-

skador samt hot och våld faktorer som gör att arbetsskador och arbetssjukdomar uppstår. 

 

Många kvinnor upplever att de inte orkar arbeta heltid på grund av arbetsmiljön. Det är även 

inom dessa sektorer som neddragning av bemanning och personal skett kontinuerligt de sen-

aste åren. Det är sällan de anställda erbjuds utbildning och kompetensutveckling, möjlighet att 

kunna utföra friskvård på arbetstid, personalbefrämjande åtgärder som teambuilding, per-

sonalfester och möjlighet att kunna söka semester utanför semesterperioden. Många upplever 

att de inte har någon möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation. 

 

Sjukskrivningarna, arbetsskador och arbetssjukdomar ökar. Kvinnor har svårt att få sina ar-

betsskador och arbetssjukdomar godkända av Försäkringskassan, och en stor anledning till 

detta är att det inte bedrivs någon forskning på området. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för att forskning inom kvinnors arbetsmiljö snarast påbörjas. 
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Utlåtande 

att LO ska verka för att forskning inom kvinnors arbetsmiljö snarast påbörjas. 

 

Kvinnliga arbetares arbetsmiljö försämrades drastiskt under 1990-talet och fram till 2007 i ett 

långsammare tempo. Mot slutet av 00-talet fanns en viss återhämtning, men efter 2011 tog 

försämringarna fart igen. I jämförelse med andra grupper hade kvinnliga arbetare redan tidi-

gare den sämsta arbetsmiljön och fick efter 2011 det ännu sämre. Det innebär att klyftorna på 

arbetsmarknaden vidgades ytterligare.  

 

Det finns en viss forskning kring kvinnors arbetsmiljö. Men behovet är betydligt större. Det 

behövs både betydligt mer och en bredare forskning som omfattar kvinnors alla villkor i arbe-

tet. Inom flera branscher behövs större forskningsprogram som även ska utveckla, prova och 

följa upp lösningar som verkligen kan förbättra kvinnliga arbetares arbetsmiljö. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla motion 14. 

 

 

Motion 15 – Arbetsmiljö för sotare 

Kommunal Norrbotten 

 

Idag reglerar inte arbetsmiljölagen eller några av dess föreskrifter vad som gäller vid arbete på 

hög höjd eller vid snödjup för sotning. Detta får konsekvenser. Sotarna tvingas ta sig fram 

genom snödrivor samt klättra efter stegar på hög höjd. De tvingas även bestiga tak där de inte 

har uppsikt över hur underlaget ser ut, om det finns takstegar eller fästen till säkerhetslinor, på 

grund av snö. Det finns heller inte något idag som reglerar fastighetsägarnas skyldigheter att 

hålla tak och vägar till tak framkomliga. Om fastigheter har vindsluckor ska dessa undersökas 

vid brandinspektion. 

 

För att förebygga brand, bör sotning göras. Det finns inte reglerat i någon lag att det finns 

stegar eller att fastighetsägaren är skyldig att skotta bort snö för framkomlighet för sotarna 

annat än fram till stegarna på markplan. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för en reglering i lag att fastighetsägaren är skyldig att hålla framkomlighet 

där sotarna ska utföra insatser samt 

 

att LO ska verka för en reglering i lag att vid sotning via vindsluckor ska fastighetsägarna 

ombesörja att erforderliga stegar finns tillgängliga. 

 

Utlåtande 
 

att LO ska verka för en reglering i lag att fastighetsägaren är skyldig att hålla framkomlig-

het där sotarna ska utföra insatser samt 

 

att LO ska verka för en reglering i lag att vid sotning via vindsluckor ska fastighetsägarna 

ombesörja att erforderliga stegar finns tillgängliga. 



18 
 

Sotarna har en mycket hög frekvens av fallolyckor. Motionären pekar på ett arbets-

miljöproblem som bland annat beror på oklart regelverk och flera lagkrockar. Flera la-

gar reglerar anordningar för uppstigning och framkomligheten på tak, till exempel 

arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor samt Boverkets byggnormer. Dessutom 

finns en branschstandard för taksäkerhetsanordningar. 

Trots detta, eller kanske just för denna mångfald av regelverk, är det otydlig vilka regler 

gäller, hur de ska tolkas och vem som har ansvaret för att reglerna följs.  

Den branschsammansatta Taksäkerhetskommittén tar just nu fram en ny branschstandard 

för taksäkerhet. I samband med det arbetet tar Kommunalarbetareförbundet upp de otyd-

ligheter som gäller för sotare och ställer krav på tydliga regler som ger bra säkerhet. Be-

rörda förbund har bäst kompetens i denna fråga och måste agera och ställa krav på lag-

stiftare och myndigheter, både enskilt och gemensamt och i olika branschersammansätt-

ningar. Vid behov samordnar LO förbundens agerande när det gäller taksäkerhet.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 15 besvarad.  

 

 

Motion 16 – Arbetsmiljö för personliga assistenter 

Kommunal Norrbotten 

 

Den beviljade assistanstiden för den funktionshindrade möter ofta inte behovet av anpassad 

bemanning inom personlig assistans idag. Det är de anställda som får betala priset i form av 

en försämrad arbetsmiljö och ohälsa, psykiskt, fysiskt och socialt. Det handlar om en human 

schemaläggning, möjligheten att kunna arbeta heltid samt utbildningar i förebyggande ar-

betsmiljöarbete. Det fattas ofta utrymme för de personliga assistenterna att kunna träffas på 

arbetsplatsträffar utan brukarens närvaro, vilket kan vara en nödvändighet angående den psy-

kossociala arbetsmiljön.  

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för att Socialstyrelsen säkerställer de anställdas arbetsmiljö innan företag 

får bedriva personlig assistans, 

 

att LO ska verka för att Socialstyrelsen säkerställer att de anställda omfattas av kollektivavtal 

innan företag får bedriva personlig assistans samt 

 

att LO ska verka för att arbetsgivare har den kunskap som krävs för att kunna bedriva ett bra 

arbetsmiljöarbete. 

 

Utlåtande 
 

att LO ska verka för att Socialstyrelsen säkerställer de anställdas arbetsmiljö innan företag 

får bedriva personlig assistans, 

 

att LO ska verka för att Socialstyrelsen säkerställer att de anställda omfattas av kollektivav-

tal innan företag får bedriva personlig assistans samt 
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att LO ska verka för att arbetsgivare har den kunskap som krävs för att kunna bedriva ett 

bra arbetsmiljöarbete. 

 

LO instämmer med motionärens intentioner avseende god arbetsmiljö och trygghet som 

följer med ett kollektivavtal.  

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för och beviljar tillstånd för att bedriva 

personlig assistans. I ansökan till IVO för att få tillstånd ska företaget ange hur de följer 

lagar och föreskrifter. De ska bland annat redogöra för vilken kompetens de har när det 

gäller arbetsmiljölagstiftning och hur de säkerställer att personalen arbetar i enlighet 

med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Ansökan ska även innehålla 

hur rätt bemanning och hur personalens kompetensutveckling säkerställs.  

 

Däremot finns inget krav från IVO om kollektivavtal. Det åligger den fackliga organisationen 

att förhandla fram kollektivavtal och bevaka de anställ-das rätt till goda arbetsvillkor och 

en god arbetsmiljö. Kommunalarbetareförbundet har i ett yttrande till Socialdepartementet 

över SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet 

framfört krav på kollektivavtal för att få ersättning att bedriva personlig assistans. 

 

I SOU 2014:9 finns flera förslag till förändringar och strängare krav på de som bedriver 

personlig assistans. Kommunalarbetareförbundet ställer sig positiva till flera av dessa förslag 

och anser att dessa kan bidra till en avsevärt förbättrad situation för de personliga assi-

stenterna.  

 

Förslagen i SOU 2014:9 handlar bland annat om krav på avtal mellan brukare och an-

ordnare avseende de personliga assistenternas utbildning med mera. Betänkandet föreslår 

också ökad samordning mellan berörda myndigheter såsom IVO, Försäkringskassan och 

Arbetsmiljöverket. 

 

Motionens tredje att-sats är mer generellt att LO ska verka för att arbetsgi-vare har den kun-

skap som krävs för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. LO har länge drivit den frågan, 

bland annat inom ramen för Prevent och motsvarande organ på den statliga och kommunala 

sidan. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 16 besvarad. 

 

 

Motion 17 - Skyddskommitté – Hur ska vi ha det? 

Kommunal Stockholms län 

 

Kommunal har under de senaste åren arbetat med att utveckla/förbättra arbetet med den reg-

ionala skyddsorganisationen. Men med ett bättre arbetsmiljöarbete ute hos medlemmarna som 

jobbar för en privat arbetsgivare har vi fått ett nytt problem. 

 

När RSO (Regionala skyddsombud) börjar ställa krav på arbetsgivaren så bildar de en 

skyddskommitté och då kan inte de regionala skyddsombuden vara behjälpliga ute på arbets-

11 
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platserna. Vi ser allt oftare att syftet för bildandet av skyddskommittéer i dessa fall inte är att 

värna om god arbetsmiljö, syftet är snarare att slippa kontroller som kan kännas besvärliga. 

 

Arbetsmiljöverket anser sig ha en tillsynsskyldighet för hur en skyddskommitté verkar eller 

vilka representanter som finns i kommittén. Det gör att en skyddskommitté bildas utan att vi 

som organisation kan säkerställa att det är ”rätt” person som är representant eller vilka frågor 

som ska behandlas i kommittén. Men framför allt så blir de regionala skyddsombuden ute-

stängda från företaget/arbetsplatsen, och det är oftast de som har kompetensen att driva ar-

betsmiljöfrågor. 

 

I lagtexten som finns står det hur och vilka frågor som ska hanteras i en skyddskommitté, men 

det står inte hur ofta eller med vilken kvalitet det ska utföras med. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska utreda frågan om hur man kan arbeta fackligt/politiskt med hur arbetet i skydds-

kommittéerna säkerställs via lag samt 

 

att facklig organisation ska utse representanter och ha möjlighet att skicka ledamot från or-

ganisationen oavsett om den är anställd i företaget eller inte för att säkerställa arbetsmil-

jön. 

 

Utlåtande 
 

att LO ska utreda frågan om hur man kan arbeta fackligt/politiskt med hur arbetet i skydds-

kommittéerna säkerställs via lag samt 

 

att facklig organisation ska utse representanter och ha möjlighet att skicka ledamot från 

organisationen oavsett om den är anställd i företaget eller inte för att säkerställa arbets-

miljön. 

 

Tillsättande av skyddskommitté och dess arbete regleras i arbetsmiljölagen och arbetsmiljö-

förordningen. Arbetsgivaren kan inte ensidigt tillsätta en skyddskommitté. Det ska ske i sam-

verkan och genom avtal med kollektivavtalsbärande facklig organisation. De utser arbetsta-

garnas representanter bland de anställda, där minst en ska vara skyddsombud. 

 

Genom överenskommelse med arbetsgivaren är det möjligt att ha ett regionalt skyddsombud i 

skyddskommittén. En högre nivå i den fackliga organisationen bör dock inte överpröva det 

lokala fackliga arbetet i skyddskommittén. 

 

När skyddskommitténs arbetsområde är otydligt, till exempel med många små enheter på flera 

orter, bör facket överväga nyttan med en skyddskommitté. Den ska kunna överblicka hela 

verksamheten och fungera enligt lag och avtal. Om kommittén inte fungerar eller används för 

att utestänga regionala skyddsombud bör den fackliga organisationen sägas upp avtalet och 

avveckla kommittén.  

 

Arbetsmiljöverket har ingen tillsyn av skyddskommittén. Men om parterna inte är överens kan 

de be Arbetsmiljöverket om råd.  
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Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att avslå motion 17. 

 

 

Motion 18, 19, 20 och 21 - Anställningsformer 

 

Motion 18 – Provanställning 

Kommunal Norrbotten 

 

Idag kan arbetsgivaren avsluta en provanställning utan att behöva uppge anledningen. Detta 

kan innebära att det är fritt att göra sig av med anställda som är gravida, sjuka, på grund av 

etnicitet, sexuell läggning, handikapp samt kön och ålder. Att få en provanställning innebär 

för många människor första steget på väg mot en tillsvidareanställning, ett riktigt arbete som 

innebär trygg lön och trygga anställningsvillkor. Denna anställningsform får inte missbrukas 

av oseriösa arbetsgivare som kan utnyttja lagen genom att anställa personal utan rättigheter 

max sex månader i taget om och om och om igen. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att arbetsgivare ska meddela samt motivera provanställningens upphörande till den anställda, 

 

att arbetsgivare inte får avsluta provanställningen om det grundar sig på diskriminering, 

 

att provanställningstiden får tillgodoräknas som intjänande av anställningstid enligt lagen om 

anställningsskydd samt 

 

att LO ska verka för en lagändring angående ovanstående att-satser. 

 

Motion 19 – Timanställning 

Kommunal Norrbotten 

 

Idag förekommer timanställning i alltför hög grad och alldeles för många medlemmar inom 

LO är drabbade. Som timanställd har man en oregelbunden inkomst, man har inte samma 

möjlighet till högre ersättning till övertid, man har inte samma rätt till sjuklön som en tillsvi-

dareanställd person. Det finns medlemmar som blir uppsagda från en tillsvidareanställning 

och som sedan får ny anställning med timlön. 

 

Att år 2014 verka som daglönare och inte känna sig trygg på arbetsmarknaden är inte accepta-

belt. Det är inte okej att efter att ha arbetat i flera år fortfarande vara timanställd och ha ore-

gelbunden inkomst. Det är inte okej att inte kunna säga till sina barn vad man ska hitta på för 

roligt till helgen eftersom man inte vet om man ska jobba eller vara ledig. Det är inte okej att 

arbetsgivare får utnyttja LOs medlemmar på detta vis. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för en begränsning av timanställda inom företagen samt 

 

att LO ska verka för att en arbetsgivare inte kan timanställa en tidigare uppsagd anställd som 

varit tillsvidareanställd. 
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Motion 20 – Ta bort möjligheten att förlänga visstidare med 12 månader 

IF Metall 46 Blekinge 

 

Som arbetsmarknaden ser ut idag blir det allt svårare att förhandla fram anställningsformen 

tillsvidareanställd hos arbetsgivaren. 

 

Fler och fler får korta anställningskontrakt staplade på varandra utan att få någon fast tjänst. 

 

Att man från centralt håller lägger mer och mer ansvar på de lokala förhandlarna måste vi 

stoppa då det hårda förhandlingsklimatet i arbetslivet idag gör att vi inte når framgång och 

hamnar ofta i ett läge där vi ska ta ansvar för arbetsplatserna. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att begränsa maxtiden för visstidsanställning till 12 månader. 

 

 

Motion 21 – Anställningstrygghet 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Löne- och arbetsmarknadspolitik är olika delar som tillsammans och var för sig påverkar de 

anställdas rättigheter och möjligheter. Det handlar också om trygghet och välfärd. 

 

Tryggheten på arbetsplatserna har blivit sämre. Det är dels den snabba utvecklingen inom 

arbetslivet men framför allt anställningarna på prov, projekt och korttidsanställningar där den 

anställde inte vet vad hon/han har för trygghet nästa månad eller nästa månad igen. Att man 

inte är riktigt fullgoda medborgare i samhället till exempel när man ska hyra lägenhet eller ta 

ett lån i banken för att köpa hus, lägenhet eller bil. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att en lagstiftning med fastare anställningar (tillsvidareanställning) samt 

 

att förstärka skrivningarna i våra kollektivavtal. 

 

Utlåtande 
 

Motion 18 

att arbetsgivare ska meddela samt motivera provanställningens upphörande till den an-

ställda, 

 

att arbetsgivare inte får avsluta provanställningen om det grundar sig på diskriminering, 

 

att provanställningstiden får tillgodoräknas som intjänande av anställningstid enligt lagen 

om anställningsskydd samt 

 

att LO ska verka för en lagändring angående ovanstående att-satser. 

 

Motion 19 

att LO ska verka för en begränsning av timanställda inom företagen samt 
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att LO ska verka för att en arbetsgivare inte kan timanställa en tidigare uppsagd anställd 

som varit tillsvidareanställd. 

 

Motion 20 

att begränsa maxtiden för visstidsanställning till 12 månader. 

 

Motion 21 

att en lagstiftning med fastare anställningar (tillsvidareanställning) samt 

 

att förstärka skrivningarna i våra kollektivavtal. 

 

Anställningstrygghet, som regleras i lagen om anställningstrygghet, LAS, och i kollektivavtal, 

är fundamentet i anställningsförhållandet. Tryggheten i anställningen gör att vi vågar bygga 

vår tillvaro, satsa på familj och ta vår plats som samhällsmedborgare. Visstidsanställningarna 

har under en lång period, sedan 1990-talskrisen, legat runt 15 procent men har blivit alltmer 

”uppsplittrade”, det vill säga kortare i tid och med lägre anställningsgrad. I och med införan-

det av anställningsformen Allmän visstid blev det möjligt att använda sig av timanställningar i 

branscher där detta inte tidigare varit möjligt. Olikheterna i de olika sektorerna, och i kollek-

tivavtalens regleringar om visstidsanställningar, är mycket stora. I bygg- och industrisektorer-

na är visstids- och deltidsanställningarna relativt få men i tjänstesektorn har ”timme för 

timme-anställningar" ökat kontinuerligt. Det är till största del LO-förbundens kvinnor som 

drabbas. Visstidsanställningar innebär en stor ofrihet och leder till ekonomisk osäkerhet för 

dem som drabbas. Det är därmed ett oerhört viktigt område för fackföreningsrörelsen att fo-

kusera på.  

  

Frågan om anställningstrygghet har behandlats på ett flertal LO-kongresser. Vid den senaste, 

år 2012, uttalade LO-styrelsen bl.a. i frågan. Styrelsen anser att rättssäkerhet och trygghet i 

anställningen är avgörande för möjligheterna till omvandling och utveckling av ekonomin 

samt arbetsmarknaden. Därmed är det av stor vikt för de anställda och samhället, men även 

för arbetsgivare. En av effekterna av otrygga anställningar är att människor tystnar och att 

demokratin på arbetsplatsen försvåras, vilket djupt skadar det fackliga arbetet. Styrelsen anser 

att ett aktivt arbete med denna fråga kommer att krävas under kommande kongressperiod. 

Kongressen biföll bland annat en motion med att-satsen ”att LO ska verka för att möjligheter-

na till visstidsanställning ska begränsas och att tidsbegränsade anställdas rätt till tillsvidarean-

ställnings stärks”. I de samordnade avtalsrörelserna har kravet på begränsning av visstidsan-

ställningar varit aktuella och funnits med vid ett flertal tillfällen. 

 

Motionerna 18 – 21 handlar alla om anställningsformer ur olika aspekter. 

 

Motionen 18 handlar om provanställning (§ 6 LAS). En provanställning är en anställning som 

ska övergå i en tillsvidareanställning. Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan avbryta an-

ställningen i förtid. Bestämmelsen är dispositiv och många förbund har överenskommit om 

annat i kollektivavtal. I lagen finns inte någon uttryckligt skyldighet för arbetsgivaren (eller 

arbetstagaren) att motivera varför en provanställning avbryts i förtid, däremot finns en varsel-

skyldighet för arbetsgivaren. I realiteten torde de flesta arbetsgivare ange ett skäl för sitt be-

slut, men det finns fall där så inte sker. LO-styrelsen anser att det finns anledning att införa 

skyldigheten i LAS i bestämmelsen om provanställning. LO-styrelsen betonar att rättsligt kan 

ett avslutande av en provanställning prövas i de fall den misstänks bryta mot Diskriminerings-

lagen, utgör en föreningsrättskränkning eller på annat sätt strider mot praxis och sedvänja på 
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arbetsmarknaden. Vid beräkning av arbetstid räknas alla anställningstid, även den under en 

provanställning. 

 

Motionen 19 handlar om visstidsanställningarnas, särskilt så kallade timanställningars, skad-

liga effekter och nödvändigheten av att begränsa förekomsten av dessa. I första att-satsen yr-

kas att LO ska verka för att visstidsanställningar måste begränsas inom företagen, andra att 

satsen handlar om att arbetsgivare ska förhindras att återanställa en tidigare tillsvidareanställd 

med en s.k. timanställning. Motion 20 yrkar att LO ska verka för att maxtiden för visstidsan-

ställning ska vara högst 12 månader och motion 21 yrkar att LO ska verka för att förstärka 

lagstiftning och kollektivavtal gällande tillsvidareanställningar. Motionärernas yrkanden lig-

ger helt i linje med en rad kongressbeslut och uttalanden av LO-styrelsen. Även med krav 

som ställts vid de samordnade förhandlingarna och framförts till politiker och i debatten. Be-

gränsning av användandet av visstidsanställningar är en högprioriterad fråga som drivs, och 

kommer att drivas, i alla forum. LO-kongressen har inte anvisat någon specifik metod utan 

ansett att frågan ska drivas på lämpligt sätt. LO-styrelsen anser att det inte finns anledning att 

låsa sig till en metod utan vill hålla alla möjligheter öppna. Att förbjuda arbetsgivarna att er-

bjuda en person med återanställningsrätt annat än en tillsvidareanställning skulle kunna inne-

bära att de tidigare anställda helt berövas sin möjlighet att komma tillbaks till arbetet. Det 

primära för LO måste vara att begränsa användningen av visstider generellt. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla motion 18, första- och fjärde att-satsen samt 

 

att anse motionerna 18, andra- och tredje att-satsen, 19, 20 och 21 besvarade. 

 

 

Motion 22 och 23 Heltid Deltid 

 

Motion 22 – Heltid – en rättighet 

Kommunal Norrbotten 

 

Idag erbjuder inte arbetsgivare heltidsanställningar till alla och det är främst kvinnor som 

drabbas av detta. Norrbotten ligger sämst till gällande heltidsanställda kvinnor och det är 

främst kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg som berörs. 

 

Att arbeta deltid innebär lägre inkomst, lägre pension, sämre livskvalitet och sämre hälsa. 

Kvinnor har inte samma möjlighet som männen att spara pengar inför framtiden samt att ha en 

lika hög levnadsstandard, både i arbetslivet och som pensionär. Det är även kvinnor som 

drabbas hårdare vid sjukdom och arbetslöshet på grund av den lägre inkomsten. 

 

Sverige är långt ifrån jämställt när det gäller kvinnors rätt till lika inkomst och lika pension 

som männen. Kvinnor har inte rätt till samma självständighet som männen på grund av den 

lägre inkomsten. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för en lagstadgad rätt till heltid. 
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Motion 23 – Rätt till heltid, möjlighet till deltid 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Deltidsanställning är tyvärr fortfarande en mycket vanlig företeelse i vårt samhälle. Vård och 

omsorg, handel och distribution är områden som speciellt utmärker sig med många deltidsan-

ställda. Många anställda som arbetar inom dessa grenar är dessutom kvinnor med ofta låga 

löner, vilket också medför att dessa grupper får en dålig pension. Det är viktigt att alla har rätt 

till heltidsarbete. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att lagstifta om rätt till heltid, möjlighet till deltid. 

 

Utlåtande 
 

Motion 22 

att LO ska verka för en lagstadgad rätt till heltid. 

 

Motion 23 

att lagstifta om rätt till heltid, möjlighet till deltid. 

 

Bristen på heltidsanställningar inom LOs kvinnodominerade avtalsområden är ett mycket stort 

problem. Det leder, som motionärerna säger, till såväl stora inkomstskillnader över livet, bris-

tande ekonomisk självständighet och försämrad ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbets-

löshet. De utbredda deltidsanställningarna inom kvinnodominerade yrken bidrar också till att 

cementera en ojämn fördelning av föräldraansvar och obetalt arbete. 

 

Bland kvinnor i arbetaryrken arbetar över hälften deltid (54 procent), jämfört med runt 15 

procent bland män i arbetaryrken. Ju fler kvinnor inom ett avtalsområde, desto högre andel 

deltid. Inom mansdominerade branscher är däremot andelen deltidsarbetande kvinnor markant 

lägre. Den viktigaste an-ledningen till att kvinnor inom LOs avtalsområden arbetar deltid är 

att det saknas heltidsanställningar inom de branscher där de arbetar. Deltidsarbete är även 

vanligt bland kvinnor i tjänstemannayrken (drygt 30 procent), men huvudorsaken till deltids-

arbetet är att man gått ned i arbetstid för att ta hand om barn och äldre anhöriga. Dessa grup-

per har i hög utsträckning en heltids-anställning i botten. I diskussionen om deltid är det där-

för viktigt att skilja på deltidsarbete och deltidsanställning, där den senare innebär en mycket 

mer utsatt ställning på arbetsmarknaden.    

 

Kopplat till problemet med deltidsanställningar är också den utredda användningen av viss-

tidsanställningar som är särskilt tydlig inom kvinnodominerade vård- och omsorg och service-

sektorn där många LO-medlemmar arbetar. Tim- och behovsanställningar innebär ofta del-

tidsarbete. Det skapar en dubbel osäkerhet på både kort och lång sikt i fråga om möjligheten 

att försörja sig. Därför är det viktigt att trygga heltidsanställningar blir norm inom alla 

branscher där LOs medlemmar arbetar. 

 

Kongressen 2012 uttalade att LO med kraft ska verka för rätten till heltid. LO och medlems-

förbunden ska i solidarisk samverkan arbeta för att avtalsreglera anställdas rätt till heltid. Re-

dan 2010 var detta en fråga för samordnade avtalskrav, och då var kravet rätt till heltid. Sty-

relsen anser att avtalslösningar är att föredra, men kan konstatera att det inte varit en fram-

gångsrik väg så här långt. Det finns anledning att analysera hur avtalskravet har hanterats, 
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liksom om det finns skäl att överväga andra strategier. Vilka lösningar, inom avtalsförhand-

lingar respektive det politiska området, är möjliga att utveckla?  En ny socialdemokratiskt 

ledd regering ger öppningar till förbättrade möjligheter att få förändringar till stånd. Men även 

inom den privata delen av näringslivet krävs innovativa lösningar för att driva på utveckling-

en. Vilka exempel finns idag på hur man avtalsvägen infört en rätt till heltid? Vilka har effek-

terna blivit, dels i fråga antal ökade heltidsanställningar men även vad gäller arbetsorganisat-

ion och arbetstidens förläggning? 

 

Ett antal kommuner och landsting har under de senaste åren inrättat en rätt till heltidanställ-

ning. Effekten av reformerna har emellertid inte varit så stora som förväntat. Det är uppenbart 

att fler aspekter än enbart rätten till heltidsanställning har betydelse för möjligheten att arbeta 

heltid. I vissa yrken är arbetsmiljön för tung för att heltidsarbete i sin nuvarande omfattning 

ska vara ett möjligt alternativ. Delade turer och fler arbetsplatser kan försvåra att gå upp i tid. 

Med andra ord, arbetstidens längd och förläggning, arbetsmiljö och arbetsorganisation, liksom 

ansvaret för det obetalda omsorgsarbetet sätter ramar för hur framgångsrika heltidsreformer 

blir. Heltidsarbete kan inte bara vara en rättighet, det måste också vara en rimlighet. Därför 

måste strategier om rätt till heltid innefatta en bred analys av arbetstidsfrågan. 
 

Det krävs ett omtag i frågan om rätt till heltid.  Styrelsen anser att LOs ställningstagande och 

förslag till strategier för att göra heltid till norm inom alla LOs avtalsområden bör utredas och 

analyseras av en arbetsgrupp på LO-kansliet, för att sedan hanteras i avtalsrådet och LOs sty-

relse.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motionerna 22 och 23 besvarade samt 

 

att LOs representantskap ger LO i uppdrag att utreda och presentera strategier i syfte att få till 

stånd trygga heltidsanställningar över hela arbetsmarknaden. 

 

 

Motion 24 – Skäligt erbjudande vid omplacering 

Kommunal Norrbotten 

 

När det råder övertalighet och anställda blir varslade om uppsägning eller blir uppsagda på 

grund av personliga förhållanden ska omplaceringsutredning göras från arbetsgivarens sida. 

 

Det händer allt för ofta att de som berörs får erbjudande om andra tjänster som har lägre 

sysselsättningsgrad än den de hade innan övertagligheten. Detta betraktas som skäligt. Det 

innebär att den som har en heltid får erbjudande om deltid. Tackar de anställda nej, blir de 

uppsagda. Att gå från heltid till deltid är mycket kännbart ekonomiskt och har de anställda 

deltid, vilket de flesta kvinnor har, till ännu lägre sysselsättningsgrad, ja, det är katastrof. Vid 

dessa tillfällen, menar de flesta som utsätts för detta, lönar det sig att bli uppsagda. 

 

Så kan vi inte ha det. Deltidssnaran dras åt ytterligare och utanförskapet ökar. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för att skäligt erbjudande vid omplacering ska vara minst den tidigare 

sysselsättningsgraden samt 
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att LO ska verka för en lagändring i lagen om anställningsskydd enligt ovanstående att-sats. 

 

Utlåtande 
 

att LO ska verka för att skäligt erbjudande vid omplacering ska vara minst den tidigare 

sysselsättningsgraden samt 

 

att LO ska verka för en lagändring i lagen om anställningsskydd enligt ovanstående att-sats. 

 

Motionen 24 handlar om vad som kan anses som ett skäligt omplaceringserbjudande i LAS 

mening beträffande anställningsgrad. Styrelsen instämmer fullt i motionärernas problembe-

skrivning. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren ”hyvlar” arbetstid vid arbetsbristuppsägning-

ar. Beteendet, som tycks drabba LO-förbundens medlemmar i betydligt högre grad än tjäns-

temännen, har tidigare varit vanligast i kvinnodominerade branscher men har nu blivit allt 

vanligare i mansdominerade branscher. Detta innebär i förlängningen att allt fler personer får 

svårt att försörja sig på sitt arbete. Utvecklingen är allvarlig och åtgärder krävs.  

 

Styrelsen delar däremot inte motionärernas uppfattning att den föreslagna metoden skulle lösa 

problemet. Arbetsgivarna har rätt att leda och fördela arbetet och kan själv bestämma över hur 

många tjänster som ska finnas och hur många timmar per vecka varje tjänst ska innehålla. 

Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat 

arbete hos sig. Detta gäller både vid driftsinskränkningar och vid uppsägning på grund av per-

sonliga skäl. Skyldigheten har i praxis tolkats så att arbetsgivaren (oftast) är skyldig att ge-

nomföra en omplaceringsutredning. Om det då visar sig att det finns ett ledigt arbete som den 

aktuelle arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för ska det erbjudas denne. Finns inget 

sådant arbete är skyldigheten fullgjord. Om den anställde erbjuds en omplacering med betyd-

ligt lägre anställningsgrad och tackar nej så riskerar den anställde uppsägning, oavsett om 

erbjudandet anses som skäligt eller ej, om det inte finns en ledig existerande tjänst med en 

anställningsgrad som är likvärdig (eller högre).  

 

Vid organisatoriska förändringar ska de anställda erbjudas de tjänster som finns i den nya 

organisationen i turordning. Det är mycket viktigt att fackföreningen under MBL-

förhandlingarna eller överläggningar enligt MBA-avtalet försöker påverka arbetsgivaren så att 

de tjänster som kvarstår har hög anställningsgrad. Problematiken med ”hyvling” av anställ-

ningstimmar lämpar sig enligt LO-styrelsens uppfattning väl för reglering i kollektivavtal, 

exempelvis genom att reglera lägsta tillåtna anställningsgrad på avtalsområdet.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 24 besvarad. 
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Motion 25 – Försvar för återanställningsrätten 

IF Metall avd 18 Örebro 

 

Tidigare var återanställningsrätten 12 månader. Den har nu försämrats till nio månader. 

 

Det allvarligaste är dock att företagen idag har rätt att gå runt återanställningsrätten genom att 

ta in inhyrda genom bemanningsföretag. Detta gör att hela återanställningsrätten kan sättas ur 

spel och har gjort det. 

 

Vi förslår LOs representantska besluta ge LO styrelse i uppdrag att verka för 

 

att återanställningsrätten ska gälla i 12 månader. 

 

Utlåtande 
 

att återanställningsrätten ska gälla i 12 månader. 

 

Motionen 25 behandlar återanställningsrätten som tidigare var 12 månader men kortats till 9 

månader. Motionärerna yrkar att LO ska verka för att återanställningsrätten åter blir 12 måna-

der.  

 

LO-kongressen har behandlat frågan vid kongressen 2008, som då ingick i ett paket av före-

slagna ändringar, och beslutat att motionen som innehöll samma yrkande skulle anses besva-

rad. Motiveringen var att lagstiftningsvägen är vansklig och att det var riskfyllt att öppna la-

gen för ändringar. LO-styrelsen sympatiserar med motionärerna och föreslår ändå att motion-

en överlämnas till de samordnade förhandlingarna för övervägande och prioriteringar i kom-

mande avtalsförhandlingar.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 25 besvarad. 

 

 

Motion 26 och 27 - Sjukförsäkringen 

 

Motion 26 – Karensdagen 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Enligt lagen om Allmän Försäkring, lagen om sjuklön, så utges inte sjuklön för första dagen 

för vilken sjuklön kan utges. Detta anser vi för med sig att många arbetstagare med arbetsgi-

varens goda minne tar ut annan ledighet, till exempel semester, för att undvika en ekonomisk 

förlust. 

 

De arbetstagare som sjukskriver sig och får en karensdag, tror vi är sjukskrivna längre än de 

nödvändigtvis behöver. Detta för att inte bli sjuka igen och därigenom riskera få en ny sjuk-

skrivning med ny karensdag. 

 

Vår uppfattning är att samhället rent ekonomiskt inte tjänar eller spar något genom att ha en 

karensdag i lagen om sjukförsäkring. Men även att medborgarna, kanske speciellt många lå-
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ginkomsttagare, minskar ner på sina semesterdagar som de så väl behöver för att vila upp sig 

och få andra intryck utanför sin arbetsplats. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att karensdagen i lagen om Sjukförsäkring snarast tas bort. 

 

Motion 27 – Ersättningsregler i sjukförsäkringen 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Den 1 juli 2008 trädde nya regler i kraft inom den allmänna sjukförsäkringen. 

 

Sjukpenningen på ersättningsnivå 80 procent betalas i högst 364 dagar under en ramtid på 450 

dagar. När dessa dagar är förbrukade får man ansöka om förlängd sjukpenning på ersättnings-

nivå 75 procent. Om förlängd sjukpenning beviljas är den tidsbegränsad till 550 dagar. 

 

Som huvudregel kan man få sjukpenning plus förlängd sjukpenning i sammanlagt högst 914 

dagar, sedan är man utförsäkrad ur sjukförsäkringen, såvida man inte uppfyller kriterierna 

försjukersättning (förtidspension). 

 

Idag har gruppen av sjuka personer det extra svårt med de regelverk som finns inom socialför-

säkringssystemet. Har du en sjukdom som håller i sig mer än ett halvår blir du bedömd av ett 

näst intill hänsynslöst regelverk. Du ska prövas först efter 90 dagar om du kan komma tillbaka 

till ditt arbete. Efter 180 dagar inträffar en ännu tuffare bedömning. Då bedöms man efter mo-

dellen att finns det rimlig chans att återgå till ditt arbete. Annars bedöms du efter arbetsför-

mågan på hela arbetsmarknaden och kan mista din sjukpenning. 

 

Detta kan väl verkligen inte vara modellen som ska få fotfäste i vårt land. Vi måste väl accep-

tera att man kan råka ut för sjukdomar och vi måste ha tilltro till att läkare och sjukhus har 

kompetens att bedöma hur lång tid olika sjukdomar i förhållande till vad olika arbetens fy-

siska och psykiska förhållande kräver för sjukskrivning. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att reglerna i den allmänna sjukförsäkringen ändras så att det blir en försäkring som ger ett 

bra ekonomiskt skydd vid sjukdom som leder till nedsatt arbetsförmåga samt ger trygghet 

och stöd på vägen mot rehabilitering och återgång till arbetet, 

 

att ersättningsnivån ska vara 90 procent på sikt, men tillsvidare 80 procent under hela sjuk-

domstiden samt 

 

att  ökad tilltro till behandlande läkares bedömning ska markeras. 

 

Utlåtande 
 

Motion 26 

att karensdagen i lagen om Sjukförsäkring snarast tas bort. 
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Motion 27 

att reglerna i den allmänna sjukförsäkringen ändras så att det blir en försäkring som ger ett 

bra ekonomiskt skydd vid sjukdom som leder till nedsatt arbetsförmåga samt ger trygghet 

och stöd på vägen mot rehabilitering och återgång till arbetet, 

 

att ersättningsnivån ska vara 90 procent på sikt, men tillsvidare 80 procent under hela sjuk-

domstiden samt 

 

att  ökad tilltro till behandlande läkares bedömning ska markeras. 

 

När det gäller motion 26 fattade senaste LO-kongressen beslut om att ta bort den så kallade 

karensdagen i sjukförsäkringen. Detta krav finns också med i det åtgärdsprogram rörande 

sjukförsäkringen som tagits fram inom ramen för LOs välfärdsutredning och som en enig LO-

styrelse ställde sig bakom i maj 2013. 

 

LO har efter LO-kongressen deltagit i sjukförsäkringsdebatten och bland annat lyft fram de 

motiv som ligger bakom besluten att slopa karensdagen. Onekligen tvingas människor med 

små ekonomiska marginaler och låga löner till följd av karensdagen att allt för ofta vara sjuk-

närvarande på sin arbetsplats, dvs de jobbar fast de egentligen enligt läkare borde ägna sin tid 

till att tillfriskna. Sjukdomar och skador riskerar därmed att förvärras. 

 

Karensdagen är dessutom orättvist utformad eftersom vissa arbetstagare drabbas hårdare än 

andra. De som arbertar koncentrerad arbetstid – det vill säga färre men längre pass per månad 

– förlorar en större del av sin månandsinkomst än andra när de tvingas vara borta från jobbet. 

Detta gäller inte minst de kvinnodominerade arbetsplatserna inom privata servicenäringen och 

inom vård och omsorg. 

 

LO är, liksom IF Metall, väl medveten om att behoven av att reparera välfärden är omfat-

tande. Detta är bakgrunden till att LOs förste vice ordförande tillsammans med ordföranden 

för Kommunal och ordföranden i Handelsanställdas förbund i en debattartikel (SvD, 13 juni 

2013) föreslagit att som ett första steg, i arbetat med att avskaffa karensdagen, införa ett så 

kallat karensavdrag. Ett sådant förslag remissbehandlades 2004 men blev aldrig genomfört, 

trots att de allra flesta remissinstanserna var positiva till förslaget.  

 

Karensavdraget skulle innebära ett avdrag på en femtedels veckoinkomst i stället för en 

dags/ett arbetspass inkomstbortfall. Förutom att den negativa smittspridningseffekten skulle 

lindras innebär förslaget också att en rad orättvisor som följer av karensdagen motverkas. 

Problemen för dem som har sin arbetstid koncentrerad till långa arbetspass, exempelvis de 

med ständig nattjänstgöring, skulle minska. De personer som har flera arbetsgivare och som 

med dagens system riskerar att få flera karensdagar i samma sjukperiod skulle få samma in-

komstbortfall som alla andra. 

 

Sedan dess har det, mycket tack vare LOs påverkansarbete, uppstått ett nytt politiskt läge. Den 

10 maj 2014 rapporterar nämligen Dagens Nyheter om att många av riksdagens partier, också 

de borgerliga svängt i karensdagsfrågan. Detta innebär samtliga riksdagspartier nu ifrågasätter 

karensdagen så som den idag är utformad och hellre ser ”en rättvisare självrisk i sjukförsäk-

ringen”. Frågan är nu föremål för diskussioner inom den parlamentariska socialförsäkringsut-

redningen. LO följer naturligtvis detta arbete och fortsätter påverkansarbetet, såväl externt 

som i kontakter med socialdemokration och de övriga riskdagspartierna. Mot denna bakgrund 

är det rimligt att anse motion 25 besvarad. 
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Motion 27 berör viktiga delar som finns med i det åtgärdsprogram i sjukförsäkringsfrågan 

som tagits fram inom ramen för LOs välfärdsutredning och som en enig LO-styrelse ställde 

sig bakom i maj 2013. I detta program kräver LO bland annat att arbetsförmågan skall bedö-

mas av personer med medicinsk kompetens, arbetsmiljökompetens, kunskap om sjukförsäk-

ringsreglerna och god kännedom om patienten.  

 

Detta innebär bl.a. att den behandlande läkarens roll i sjukskrivningsprocessen stärks så att 

exempelvis den som av medicinska skäl bedöms ha behov av en längre rehabilitering, utan att 

pressas av exempelvis Försäkringskassans rutiner, kan ges möjlighet till lämplig återhämt-

ning. Detta naturligtvis förutsatt att en kontinuerlig kontakt upprättas mellan den försäkrade 

och sjukvården.  

 

Dessutom lyfter LOs åtgärdprogram fram att det vid bedömning av arbetsförmågan måste tas 

betydligt större hänsyn till individuella faktorer såsom ålder, utbildning, bosättningsförhållan-

den och annan verksamhet samt att ingen försäkrad ska kunna nekas sjukpen-

ning/sjukersättning på grund av en bedömning som endast är gjord av en läkare som inte har 

träffat den försäkrade. 

 

Under den tid som Fredrik Reinfeldt varit statsminister har stora försämringar och åtstram-

ningar skett inom sjukförsäkringens område. Det är framför allt LO-förbundens kvinnliga 

medlemmar som drabbats av detta. De har i allt för stor utsträckning utförsäkrats, trots att de 

varken blivit friskare eller fått chansen till en rimlig rehabilitering.  

 

Det kommer av allt att döma krävas år av reparationsarbete och dessutom en hel del demokra-

tiskt förankrad social ingenjörskonst innan vi åter kan säga att vi har en sjukförsäkring värd 

namnet. Ett litet axplock av de insatser som LO för fram i det aktuella åtgärdsprogrammet ser 

ut så här: 

 

 Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna måste stärkas, så att fler 

ryms i arbetslivet. Arbetsplatserna måste i högre grad anpassas efter den arbetsför-

måga som medborgarna faktiskt besitter. Alla som drabbats av ohälsa ska ha rätt till 

medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering samt ett arbete som anpassas efter in-

dividernas förutsättningar. 

 Det måste finnas tillgång till högkvalitativ företagshälsovård för alla som behöver den. 

 Den som inte kan gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare och behöver stöd för att ställa 

om, exempelvis hitta fram till en ny anställning eller ett nytt yrke, bör erbjudas indivi-

duellt utformade och anpassade utbildningsinsatser. 

 Sjukförsäkringen måste åter bli en försäkring som garanterar den som drabbats av 

ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd. Inkomsttaket måste i ett första steg höjas 

till motsvarande 10 prisbasbelopp och sedan kopplas till löneutvecklingen. 

 Ingen ska bli av med sin ersättning bara för att man passerar någon administrativ tids-

gräns. De tidsgränser som i dag gäller vid 180, 364 och 914 dagar - som infördes 

sommaren 2008 – bör omvandlas till stödjepunkter där individen rustas med rehabili-

teringsrättigheter. 

 Regeringen bör så snart som möjligt utreda införandet av en obligatorisk rehabilite-

ringsförsäkring tillsammans med parterna. I åtgärdsprogramet skissas på olika kon-

kreta lösningar som kan utgöra utgångspunkter i detta arbete. 

 Sjukersättningen (tidigare förtidspension) bör höjas och ge trygghet även för personer 

med fleråriga, men inte nödvändigtvis livslånga, sjukdomstillstånd. 
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 Vi behöver kraftfullare anställningsstöd och fler lönebidragsplatser, så att alla som vill 

och kan arbeta också får möjlighet att göra det. 

 

Detta var som sagt ett litet axplock av det LO arbetar för på sjukförsäkringsområdet. Vi kan 

alltså konstatera att det krävs synnerligen omfattande insatser innan vi får en långsiktigt håll-

bar sjukförsäkring som medborgarna kan lita.  

 

Kravet på att höja ersättningsnivån till 90 procent bör ses mot denna bakgrund. Vi vet också 

att när vi startar arbetet med att bygga en mer hållbar sjukförsäkring kommer vi att ha en be-

gränsad mängd resurser att fördela. Prioritering mellan de olika behoven kommer att vara en 

nödvändig förutsättning för att försäkringen ska fungera.  

 

Därför föreslår LOs styrelse, i likhet med LO-kongressen 2012 och åtgärdsprogramet från maj 

2013 att inte prioritera en höjning av ersättningsnivån till 90 procent. Däremot är det rimligt 

att sträva att genomföra kravet på att ersättningsnivån bör ligga på 80 procent under hela 

sjukdomsperioden. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 26 besvarad,  

 

att bifalla motion 27, första och tredje att-satsen samt 

 

att anse motion 27, andra att-satsen besvarad. 

 

 

Motion 28 – Tandvårdsreform, dags att börja med de yngre 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Efter 20 års ålder måste man betala tandvård ur egen ficka. Tandvård har blivit en klassfråga 

och många långinkomsttagare, unga, äldre, väljer idag bort nödvändig tandvård för att de inte 

har råd. Det är nu dags att betrakta tänderna som en del av kroppen. Målet måste vara att 

tandvården görs till en del av den övriga sjukvården och bekostas på samma sätt. 

 

Med nuvarande ersättningssystem så innebär exempelvis en rotfyllning i en kindtand en högre 

kostnad för den enskilde jämfört med att dra ut den-samma. För personer med låg inkomst 

kan kostnaden upplevas så hög att man hellre väljer att dra ut tanden istället för att laga den. 

 

En enkätundersökning visar en uppdelning i två grupper. För majoriteten har priset på tand-

vård mindre betydelse för att besöka en tandvårdsgivare. I denna grupp uppger man också att 

man skulle besöka tandvården även om högkostnadsskyddet försämrades. Den andra gruppen 

omfattar personer som påverkas av priset på tandvård. Gruppen omfattar framför allt unga 

personer, personer med låg inkomst och personer med dålig tandhälsa. 

 

Dålig tandhälsa i yngre år riskerar att leda till ett liv med sämre livskvalitet även när man bli-

vit gammal. Det finns dessutom ett samband mellan dålig munhälsa och andra sjukdomar, till 

exempel är risken för hjärt- och kärlsjukdomar kraftigt förhöjd hos patienter med stora pro-

blem med tänderna. Många sjukdomsfall och dödsfall skulle kunna förebyggas om fler fick 

tandvård i tid när det behövs utan att behöva tänka på den personliga ekonomin. På sikt blir 

det besparing för samhällets ekonomi. 
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Citat från Göran Persson på LO-kongressen 2000; Min uppfattning är att när tandvårdsförsäk-

ringen blivit så dålig att man ser vilken samhällsklass folk kommer ifrån när de öppnar mun-

nen, då har vi vridit klockan tillbaka. Tandhälsan får inte bli ett klassmärke som den var en 

gång i tiden. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att fri tandvård upp till 19 års ålder höjs stegvis till 29 år snarast, 

 

att kostnaden för tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd samt 

 

att tandvårdsförsäkringen ska ingå i sjukförsäkringen. 

 

Utlåtande 
 

att fri tandvård upp till 19 års ålder höjs stegvis till 29 år snarast, 

 

att kostnaden för tandvård ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd samt 

 

att tandvårdsförsäkringen ska ingå i sjukförsäkringen. 

 

 

Tandvårdförsäkringen har reformerats ett antal gånger sedan den infördes 1974. Senast 2008 

infördes en ny modell av högkostnadsskydd och tandvårdsstöd. Det utökades från och med 

2013 med stöd till vissa patientgrupper som löper högre risk för tandvårdsproblem. Det stat-

liga tandvårdsstödet består av: 

 

 Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) – 150 eller 300 kr per år, beroende på ålder. 

 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) – förebyggande vård till patienter som på grund av 

vissa sjukdomar eller funktionshinder löper ökad risk att få problem med tänderna. 

 Högkostnadsskydd  - vid omfattande behandlingar behöver patienten bara betala en del 

av kostnaden själv. Staten betalar då en del av den totala kostnaden. 

 

Förutom det statliga tandvårdsstödet finns även ett landstingsstöd. Via landstinget har barn- 

och ungdomar upp till 19 år gratis tandvård. Landstingen ger även stöd till följande grupper i 

form av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift: 

 Personer som har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 

 Personer som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser eller 

som omfattas av LSS  

 Personer som behöver tandvård som led i sjukdomsbehandling eller oralkirurgisk be-

handling. 

 Personer som får viss oralkirurgisk behandling 

 

De senaste årens tandvårdreformer har utvärderats av bland annat Socialstyrelsen och Riksre-

visionen. Utvärderingarna visar, som motionären påpekar, att tandvårdsförsäkringen inte ger 

det förebyggande och ekonomiska stöd som behövs. Istället tycks dagens tandvårdsstöd vara 

ett system för friska väletablerade personers tandvård. Låginkomsttagare, unga och personer 

med utländsk bakgrund avstår, trots stora behov, från tandvård. Delvis kan det bero på bris-
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tande kunskap om hur systemen fungerar, men huvudorsaken kan antas vara att grupper med 

en begränsad ekonomi inte har råd att prioritera tandvård trots olika typer av tandvårdsstöd 

och högkostnadsskydd. Det krävs tydliga förbättringar av tandvårdsskyddet. 

LOs välfärdspolitiska utredning har i uppdrag att presentera ett principiellt program för tand-

vårdsförsäkringen och hur tandvården på sikt kan integreras i sjukvården. Förslagen kommer 

att presenteras runt årsskiftet 2014-15. Det handlar till exempel om reformera de statliga stö-

den i syfte att träffa rätt målgrupper och att stärka högskostnadsskyddet så att det blir tillämp-

ligt från markant lägre kostnader än i dag. Det kan också vara rimligt att se över åldersgränsen 

för landstingssubventionerad tandvård.  Ett annat viktigt område är att se över systemet med 

referenspriser och se till att det inte bidrar till att driva upp kostnaderna för tandvården. 

Däremot är det viktigt att poängtera att relevanta förändringar inte kan genomföras i ett enda 

slag, utan måste ske genom en stegvis reformering. I sitt handlingsprogram för tandvården 

kommer LO att återkommer med målsättning och tydlig form för reformprocess. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 28 besvarad. 

 

 

Motion 29 - ILO-förteckningen 

IF Metall avd 22 Sörmland 

 

ILO har kommit överens om en förteckning över yrkessjukdomar eller rättare sagt olika slags 

skadliga inverkningar med kända sjukdomsrisker. Dessa sjukdomar är alltså redan konstate-

rade i hög grad bero på arbetslivet. 

 

Har du till exempel arbetet med asbest utan personlig skyddsutrustning vet vi att sannolikhet-

en att få asbestlunga är hög. 

 

I AFAs regelverk när det gäller arbetssjukdomar står följande under bevisregeln; för att en 

arbetssjukdom ska godkännas krävs att du har varit utsatt för en faktor som med grad av san-

nolikhet kan ge upphov till en sådan sjukdom som du har. Övervägande skäl ska också tala för 

samband mellan skadlig inverkan och sjukdomen. 

 

Vi menar att sjukdomar som är uppräknade på ILO-listan redan har övervägande skäl för 

samband mellan skadlig inverkan och sjukdom 

 

Vi vill att LO verkar för 

 

att bevisregeln för att godkänna arbetssjukdomar enligt ILO-listan ändras så att övervägande 

skäl aldrig behöver utredas på dessa sjukdomar hos AFA samt 

 

att AFA tar bort vållandeutredningen när det gäller inkomstförlust för sjukdomar godkända 

enligt ILO-listan. Detta för att täcka inkomstförlust vid sjukfrånvaro för sjukdomar på 

ILO-listan. 
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Utlåtande 
 

att bevisregeln för att godkänna arbetssjukdomar enligt ILO-listan ändras så att övervä-

gande skäl aldrig behöver utredas på dessa sjukdomar hos AFA samt 

 

att AFA tar bort vållandeutredningen när det gäller inkomstförlust för sjukdomar godkända 

enligt ILO-listan. Detta för att täcka inkomstförlust vid sjukfrånvaro för sjukdomar på 

ILO-listan. 

 

I AFA försäkringsskadehandläggning av arbetssjukdomar ingår att utreda om den skadade 

varit i skadlig arbetsmiljö. Exempelvis om den den skadade har varit utsatt för vibrerande 

eller skadlig ljudnivå på arbetet. Den skadelidande har att visa att övervägande skäl för skadan 

har uppstått från arbetet. Detta görs för att det inte ska vara möjligt för skador orsakade av 

annat än arbete ska ersättas ur försäkringen.  

 

Vid LO-kongresser 2008 och 2012 stod LOs styrelse bakom kravet på att vållandet ska tas 

bort ur TFA-försäkringen, inte bara för ILO-tabellen. Kongresserna biföll detta. Detta har 

funnits med som prioriterade krav vid avtalsförhandlingar med Svenskt Näringsliv vid flera 

tillfällen men vi har inte vunnit framgång i frågan. Styrelsen anser att kravet på slopat vål-

lande ska finnas med för övervägande och prioritering vid kommande avtalsförhandlingar. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att första att-satsen avslås samt 

 

att andra att-sats anses besvarad. 

 

 

Motion 30 - Arbetsskadeförsäkringen 

Kommunal Norrbotten 

 

Regeringen tillsatte en Arbetsskadekommission med uppdrag att utreda den befintliga arbets-

skadeförsäkringen i Sverige. Kommissionen kom fram till en rad brister.  Bland annat bedö-

mer kommissionen att arbetsskadeförsäkringen inte är rättssäker och att den inte är jämställd. 

Kvinnor och män bedöms olika. Kommissionen hänvisar till att forskningen om arbetsmiljöer 

där kvinnor vistas i är bristfällig och att detta leder till osakliga skillnader i bedömningen. 

Dessutom står cirka 10 procent av löntagarna utanför det kollektivavtalsgrundande arbetar-

skyddet och får därmed inte full ersättning vid skada. 

 

Det finns även skillnader hos arbetsgivarna ekonomiskt gällande förutsättningar att kunna 

arbeta med förebyggande arbetsmiljöåtgärder. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för en rättssäker arbetsskadeförsäkring, 

 

att LO ska verka för en jämställd forskning gällande mäns och kvinnors arbetsmiljöer, 

 

att LO ska verka för att kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar är ett krav för arbetsgivar-

na samt 
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att LO ska verka för ett återinförande av bidrag på 360 miljoner kronor till företagshälsovård 

för arbetsgivarna. 

 

 
Utlåtande 
 

att LO ska verka för en rättssäker arbetsskadeförsäkring, 

 

att LO ska verka för en jämställd forskning gällande mäns och kvinnors arbetsmiljöer, 

 

att LO ska verka för att kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar är ett krav för arbetsgi-

varna samt 

 

att LO ska verka för ett återinförande av bidrag på 360 miljoner kronor till företagshälso-

vård för arbetsgivarna. 

 

Den Arbetsskadekommission som nyligen lämnade en rapport om arbetsskadeförsäkringen 

tillsattes på uppdrag av Svensk Försäkring, d.v.s. försäkringsbranschens intresseorganisation. 

LOs styrelse utgår ifrån att det är denna Arbetsskadekommission som motionären syftar på. 

 

Kommissionen konstaterade mycket riktigt en rad brister i hur dagens arbetsskadeförsäkring 

fungerar, bland annat vad gäller rättssäkerheten och jämställdheten. Detta är kritik som även 

LO under lång tid fört fram i olika sammanhang och krävt ändring av. LOs styrelse delar mot-

ionärens uppfattning att arbetsskadeförsäkringen måste utformas och tillämpas så att den är 

rättssäker. Så är inte fallet idag. Den förändring av bevisregeln som gjordes 2002 har inte im-

plementerats fullt ut av försäkringskassan, och kassan kritiseras också för bristfälliga underlag 

vid beslut. Detta leder till att framför allt kvinnor inte får sina belastningsrelaterade arbets-

sjukdomar godkända. LOs styrelse anser att Försäkringskassan måste ändra sin tillämpning i 

dessa delar. 

 

Riksrevisionen pekar i en rapport från 2007 på att Försäkringskassan använder föråldrad 

forskning i sin tillämpning av arbetsskadeförsäkringen. Den forskning som finns utgår i hög 

grad från mannen och de studier som finns är främst gjorda inom typiskt manliga yrken. Riks-

revisionen konstaterar att för personer som arbetar inom yrkesområden där det saknas forsk-

ning eller där ny forskning inte tas till vara, finns en risk att ersättning nekas trots att skadan 

beror på arbetet. 

 

LOs styrelse anser, liksom motionären, att det är oacceptabelt att kvinnor och män bedöms 

olika. Därför behövs bättre kunskapssammanställningar om olika arbetssjukdomar, eftersom 

dessa används av Försäkringskassan vid prövning av en arbetsskada. Det är därför angeläget 

att en myndighet får uppdraget att följa och initiera forskning på detta område. Särskilt viktigt 

är att se till att forskning om sambandet mellan kvinnors arbetsmiljöer och arbetsskador 

kommer till stånd. LOs styrelse anser att en del utav arbetsskadeavgiften skulle kunna öron-

märkas för detta ändamål. 

 

Den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen är en del av det försäkringspaket med flera 

försäkringar som arbetsgivaren förbinder sig att teckna när de tecknar kollektivavtal. LOs 

styrelse anser inte att det är önskvärt att göra det möjligt att bryta ut TFA-försäkringen ur 
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detta försäkringspaket. De arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan teckna hela försäk-

ringspaketet i en så kallad frivillig försäkring hos Fora. 

 

LOs styrelse anser istället att det bör göras förbättringar i den lagstadgade arbetsskadeförsäk-

ringen så att hela inkomstförlusten ersätts från denna. Då behövs ett återinförande av arbets-

skadesjukpenningen som togs bort 1993 samt en höjning av taket till 10 prisbasbelopp. Då 

skulle alla, även de 10 procent som idag inte omfattas av TFA-försäkringen, få hela sin in-

komstförlust täckt av den lagstadgade försäkringen. TFA-försäkringen skulle då återgå till att 

enbart ersätta den ideella skadan. 

 

LOs styrelse anser att företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena 

förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering. För att säkra oberoendet 

ska det finnas medel avsatta och öronmärkta för företagshälsovård i statsbudgeten, med fast-

ställa kriterier som ska vara uppfyllda för att medlen ska betalas ut. LOs styrelse anser inte att 

det är önskvärt att slå fast en viss summa för ändamålet, inte heller att yrka på att medlen rik-

tas enbart till arbetsgivarna då det kan finnas andra bättre lösningar. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla första och andra att-satsen, 

 

att avslå tredje och fjärde att-satsen.   

 

 

Motion 31 – Arbetsskadeförsäkringen (LAF) 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

I Sverige har vi haft ett heltäckande ekonomiskt skydd när vi drabbats av sjukdomar och 

olycksfall orsakat av arbete. Detta skydd fungerade bra för många drabbade fram till den bor-

gerliga regeringens kapning av arbetsskadeförsäkringen från 1992. 

 

En bevisregel som gör det näst intill omöjligt att få en arbetssjukdom godkänd som arbets-

skada. Det är den sjuke som ska bevisa att sjukdomen är av hög grad och sannolikhet orsakad 

av arbetet. 

 

Efter detta har väldigt många, främst från LO-kollektivet, gjort stora inkomstförluster då de 

drabbats av sjukdom eller genom olyckor orsakade av arbetet. 

 

Självklart måste målet vara att inga människor ska drabbas av ohälsa på grund av sina arbets-

uppgifter men detta går inte att lösa genom att minska ersättningarna till de som drabbats av 

ohälsa genom arbetet. 

 

Under LO-kongressen 2000 talade vår stadsminister Göran Persson om hur riktigt och rättvist 

det är att förbättra arbetsskadeförsäkringen. Det är tid att göra det nu och vi har råd med det 

och att de som har fått sina arbetsskador godkända ska också få en rimlig ersättning framöver. 

 

Vi måste få tillbaka en arbetsskadeförsäkring som ger full inkomsttäckning när man skadar 

sig eller blir sjuk genom arbete. I dagens Sverige får man inkomstförlusten täckt om man ska-

dar sig i en trafikolycka på väg till eller från arbetet, däremot inte om man skadar sig i en 

olycka på arbetet. 



38 
 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att bevisreglerna ändras vid arbetsskadesjukdom så att de som drabbats får full ersättning för 

sin skada, 

 

att arbetsskadesjukpenningen införs från första dagen samt 

 

att  karensdagen tas bort vid arbetssjukdomar och olycksfall. 

 

Utlåtande 
 

att bevisreglerna ändras vid arbetsskadesjukdom så att de som drabbats får full ersättning 

för sin skada, 

 

att arbetsskadesjukpenningen införs från första dagen samt 

 

att  karensdagen tas bort vid arbetssjukdomar och olycksfall. 

 

Motionären efterlyser en arbetsskadeförsäkring som på ett bättre sätt än idag ger ersättning till 

de som drabbats av en arbetssjukdom. LOs styrelse delar motionärens åsikt men anser att 

detta bör gälla för alla arbetsskador, inte enbart för arbetssjukdomar.  

 

I förarbetena till 2002 års lag om en lättnad av beviskravet vid bedömning av arbetsskada, 

uttalade regeringen att det sänkta beviskravet i kombination med principen om ”försäkrad i 

befintligt skick” torde leda till att kvinnor i högre utsträckning skulle få sina arbetsskador 

godkända. Förändringen innebar att det ska göras en helhetsbedömning vid arbetsskadepröv-

ningen, vilket betyder att det inte enbart är det vetenskapliga stödet som ska ligga till grund 

för bedömningen. Försäkringskassan har fått kritik för att detta inte har implementerats fullt ut 

i handläggningen. 

 

Bevisregeln från 2002 innebär att en skada ska anses ha uppkommit genom olycksfall eller 

annan skadlig inverkan i arbetet om övervägande skäl talar för det. LOs styrelse menar att det 

kan vara så att det är helhetsbedömningen i sig som är problemet, på så sätt att det blir otyd-

ligt om det är skadligheten, sambandsbedömningen eller något annat som göra att Försäk-

ringskassan avslår. LOs styrelse anser att det skulle vara en fördel att återgå till en ordning 

med bedömning i två led, där skadlighetsbedömningen återgår till den nivå som gällde före 

1993. Det andra ledet, sambandsbedömningen, föreslås ligga mellan det som gällde före 1993 

och det som gällde mellan 1993 och 2002. Bedömningen i två led kan, till skillnad från hel-

hetsbedömningen, bli tydligare och ställer större krav på Försäkringskassan att motivera vad 

som inte är uppfyllt. 

 

Motionären vill också att arbetsskadesjukpenningen ska återinföras från första dagen. LOs 

styrelse anser också att det bör göras förbättringar i den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen 

så att hela inkomstförlusten ersätts från denna. Då behövs ett återinförande av arbetsskade-

sjukpenningen som togs bort 1993 samt en höjning av taket till 10 prisbasbelopp. Då skulle 

alla, även de 10 procent som idag inte omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäk-

ringen, TFA, få hela sin inkomstförlust täckt av den lagstadgade försäkringen. TFA-

försäkringen skulle då återgå till att enbart ersätta den ideella skadan. 
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Försäkringskassan betalar sedan den 1 januari 2003 ut ersättning för två karensdagar till den 

som beviljats livränta. Den som haft inkomstbortfall för fler dagar kan ansöka om ytterligare 

ersättning hos Försäkringskassan. TFA-försäkringen ersätter numera också inkomstförlusten 

från första dagen, d.v.s. även karensdagen. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla andra att-satsen, 

 

att anse första och tredje att-satsen besvarad.  

 

 

Motion 32 – Olycksfall i arbetet 

IF Metall avd 22 Sörmland 

 

TFA-försäkringen täcker idag inkomstborfall, kostnader, sveda, värk och lyte och det är bra 

för våra medlemmar. Alla ska gå skadelösa ur ett arbetsolycksfall. 

 

Definitonen av arbetssjukdom är att en arbetssjukdom orsakas av något i arbetsmiljön som är 

skadligt för hälsan, till exempel buller, kemiska ämnen, vibrationer eller tungt och ensidigt 

arbete. 

 

Definitionen av arbetsolycksfall; en plötslig oförutsedd händelse som sker i arbetet, en yttre 

faktor, krävs enligt AFA. 

 

Enligt Arbetsmiljöverket är även en akut överansträngning och fysisk överbelastning ett ar-

betsolycksfall. Dessa två ersätts dock inte av AFA. 

 

Vi vill att LO verkar för 

 

att förändringar görs i AFAs villkor på TFA-ersättning så att de harmoniserar med Arbets-

miljöverkets bedömning av arbetsolycksfall.  

 

Utlåtande 
 

att förändringar görs i AFAs villkor på TFA-ersättning så att de harmoniserar med Arbets-

miljöverkets bedömning av arbetsolycksfall.  

 

Arbetsskador i TFA-försäkringen regleras utifrån de villkor som LO, Svenskt Näringsliv och 

PTK har förhandlat fram. Bedömningen av de ekonomiska förlusterna görs vidare i huvudsak 

utifrån skadeståndsrättsliga regler. Arbetsmiljöverket gör ingen medicinsk bedömning gäl-

lande arbetsskador och verkets definition har inte några begräsningar ur ett försäkringseko-

nomiskt perspektiv, vilket både den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och TFA-

försäkringen har. 

 

Både den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och TFA-försäkringen (och även andra olycks-

fallsförsäkringar) ersätter vanligtvis endast olycksfall utifrån definitionen ”plötslig och oförut-

sedd händelse”, dock finns det två undantag: 
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TFA-försäkringen ersätter utanför det vanliga olycksfallsbegreppet vid ruptur (ex hälsenerup-

tur) då en Regeringsrättsdom anger att vid rupturer av detta slag ska det presumeras att ett 

olycksfall har skett.  

 

TFA-försäkringen kan även ersätta olycksfall genom överansträngning när arbetet vid tiden 

för skadans uppkomst varit ovanligt ansträngande för den anställde eller om förhållandena på 

annat sätt var onormala, så kallad korttidspåverkan. Detta gäller sedan länge enligt praxis och 

finns beskrivet i förarbetet till den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen.  

 

Detta innebär att det som motionären efterlyser till en del redan är uppfyllt. LOs styrelse anser 

att de villkor och den praxis som finns i TFA-försäkringen idag är tillräckliga. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att avslå motion 32.  

 

 

Motion 33 och 34 - AGS 

 

Motion 33 – Förbättringar i AGS-villkoren 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Många av våra medlemmar har en väldigt tuff och ansträngd vardag och ekonomi. 

 

Detta kan bero på flera orsaker såsom arbetslöshet och sjukdom. Är man sjukskriven har man 

AGS´ dagsersättning upp till 360 dagar. Få man ett beslut hos Försäkringskassan om sjuker-

sättning får man AGS´ månadsbelopp. 

 

För att göra vardagen lite lättare för de människorna som är långtidssjukskrivna kan man för-

länga ersättningsperioden i Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Ersättningen från AGS borde 

betalas ut under hela sjukperioden eller fram tills du blir 65 år. 

 

Eftersom Försäkringskassans regler har ändrats vad det gäller bedömning av arbetsförmågan 

är det idag färre personer som är sjukskrivna än vad det var för några år sedan. 

 

Vi förslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att AGS´ dagsersättning ska gälla under hela sjukskrivningsperioden fram till man fyller 65 

år eller tills man får ett beslut om sjukersättning då AGS´ månadsersättning betalas ut.  

 

 

Motion 34 – AGS, avtalsgruppsjukförsäkringen under hela sjukpenningperioden 

IF Metall avd 18 Örebro 

 

Reglerna och tillämpningen om rätten till sjukpenning har förändrats genom åren men dagser-

sättningen i avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, är fortfarande längst 360 dagar i en sjukpe-

riod. 

 

I dagens system kan en sjukskriven få sjukpenning i upp till 914 dagar på normal- eller fort-

sättningsnivå. AGS går in i 360 dagar och sedan har den sjukskrivne bara sin sjukpenning, 
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vilken oftast sänks vid dag 365, fram till denne blir friskskriven eller få aktivitets- eller sjuk-

ersättning. Beviljas den sjukskrivne aktivitets- eller sjukersättning träder åter AGS in med ett 

månadsbelopp. Det här känns fel. 

 

Vi förslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag 

 

att ta upp förhandlingar om förändringar i AGS-villkoren så att dagersättningen gäller hela 

sjukpenningperioden.  

 

Utlåtande 
 

Motion 33 

att AGS´ dagsersättning ska gälla under hela sjukskrivningsperioden fram till man fyller 65 

år eller tills man får ett beslut om sjukersättning då AGS´ månadsersättning betalas ut.  

 

Motion 34 

att ta upp förhandlingar om förändringar i AGS-villkoren så att dagersättningen gäller hela 

sjukpenningperioden.  

 

Idag är det möjligt att få kompletterande tillägg från avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, sjuk-

dag 15 till sjukdag 360 som längst till månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Tillägget är 

12,5 procent av utbetald sjukpenning från försäkringskassan. 

 

Det är inte, enligt styrelsen, optimalt att en sjuk person får sämre möjlighet att upprätthålla sitt 

dagliga liv med dessa villkor. Styrelsens uppfattning är att när man beviljats sjukpenning från 

försäkringskassan också har rätt till AGS´ dagsersättning under hela sjukpenningperioden 

oavsett yrkesverksam ålder, att inte begränsa åldern till 65 år.  

 

Styrelsen anser att en sådan förbättring ska finnas med för övervägande och prioritering bland 

kraven i kommande avtalsförhandlingar.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 33 besvarad samt 

 

att bifalla motion 34. 

 

 

Motion 35 – Förbättringar i AGB-villkoren 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

När våra medlemmar blir uppsagda på grund av arbetsbrist och i övrigt uppfyller villkoren för 

AGB-ersättning så betalas en engångssumma ut för att de ska ha en hjälp att gå vidare i livet. 

Har man en hos Försäkringskassan beviljad sjukersättning och har anställningen kvar vid upp-

sägningstillfället, är man inte beviljad AGB. 

 

Vi anser att det inte ska vara någon skillnad om uppsägningen beror på arbetsbrist eller på 

sjukersättning. Utan det ska betalas AGB-ersättning oavsett om jag var fullt arbetsför eller om 

jag hade sjukersättning vid uppsägningstillfället. 
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Vi föreslår LOs representantskap beslutar ge LOs styrelse i uppdrag att verka för  

 

att villkoren i AGB ändras till att även gälla för de som har en beviljad sjukersättning.  

 

Utlåtande 
 

att villkoren i AGB ändras till att även gälla för de som har en beviljad sjukersättning.  

 

      Motionären vill att den som beviljas sjukersättning även ska ha rätt till AGB.  

Försäkring om avgångsbidrag, AGB, är en kontantersättning för den som blir uppsagd på 

grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget medför varaktig personal-

reduktion.  AGB är en hjälp och ett stöd för att söka nytt arbete.  

 

En person som har beviljats sjukersättning av försäkringskassan, oftast efter lång sjukskriv-

ning, anses inte längre arbetsför i något arbete på arbetsmarknaden. Styrelsen anser därför inte 

att sjukersättning ska vara grund för rätt till AGB.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att avslå motion 35. 

 

 

Motion 36 – En försäkring i tiden 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Arbetsmarknaden har förändrats radikalt de senaste åren, det är fler och fler människor som 

jobbar efter fyllda 65 år. 

 

Problemet som vi ser är att våra försäkringsskydd på arbetsmarknaden inte är i fas med denna 

utveckling. Idag upphör både kollektivavtalade försäkringar och medlemsförsäkringar att 

gälla på 65-årsdagen. Det är märkligt att varken de kollektivavtalade försäkringarna eller 

medlemsförsäkringarna har hängt med i denna förändring då det idag är vanligt att människor 

väljer att arbeta fram till 67 år och snart kan det vara 69 eller 70 år som gäller. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att medlemsförsäkringar automatiskt har samma villkor fram till det datum man tar ut sin 

pension samt 

 

att de kollektivavtalade försäkringarna har samma villkor fram till det datum man tar ut sin 

pension. 

 

Utlåtande 
 

att medlemsförsäkringar automatiskt har samma villkor fram till det datum man tar ut sin 

pension samt 

 

att de kollektivavtalade försäkringarna har samma villkor fram till det datum man tar ut sin 

pension. 
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Motionären vill att medlemsförsäkringarnas villkor med automatik ska gälla tills datum då 

pensionen tas ut. Motionären vill också att kollektivavtalade försäkringar ska ha samma vill-

kor tills datum då pensionen tas ut. 

  

Medlemsförsäkringarnas villkor hanteras av respektive fackförbund i överenskommelse med, 

i de flesta fall Folksam. Styrelsen kan inte göra bedömning av vilket skydd förbundsmedlem-

mar ska erbjudas i medlemsförsäkringar. 

 

De kollektivavtalade försäkringarna har olika åldrar för avslut. Exempelvis avslutas AGS och 

AGB månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Andra försäkringar kan idag gälla efter 65 

årsdagen om man kvarstår i arbete och inte heller är frånvarande mer än viss tid. Detta är svårt 

för den försäkrade att förstå och med krav på längre arbetsliv är det styrelsen uppfattning att 

detta behöver förbättras. På kongressen 2012 motionerades det om att de kollektivavtalade 

försäkringarna skulle ha samma försäkringsskydd innan 65 år som efter. Dessa motioner bi-

fölls och ska finnas med för övervägande och prioriteringar bland kraven i kommande avtals-

förhandlingar. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse första att-sats besvarad samt 

 

att bifalla andra att-satsen. 

 

 

Motion 37 – Avtalspension för alla, alla dagar 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Som det ser ut i dagsläget får man, på en arbetsplats med kollektivavtal, avtalspension först 

när man fyllt 25 år. Vi anser att det strider mot vår ideologiska värdegrund när personer ute-

sluts från detta system på grund av att man är för ung. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för  

 

att villkoren för avtalspension likställs för alla anställda, oavsett ålder. 

 

Utlåtande 
 

att villkoren för avtalspension likställs för alla anställda, oavsett ålder. 

 

I motion 37 framförs krav på att intjänande i Avtalspension SAF-LO ska gälla från den första 

dagen man börjar arbeta, oavsett ålder. Både LO-kongressen 2008 och kongressen 2012 biföll 

kravet på att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden. Detta fanns därför med 

som ett av de krav som diskuterades i LOs Avtalsråd inför den senaste avtalsrörelsen. Frågan 

föll dock bort ganska tidigt i prioriteringen eftersom det är en mycket kostsam förändring, 

framför allt för de branscher som har många anställda under 25 år. Frågan om hur en sådan 

förbättring skulle kunna finansieras kommer att utredas inför kommande avtalsrörelse. Styrel-

sen anser att kravet på att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden ska kvar-

stå, och att det ska finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande 

avtalsförhandlingar. 
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Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla motion 37.  

 

 

Motion 38 - Privatiseringar 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

LO måste ta en klarare ställning mot den obalans som skett när det gäller marknaden och me-

dierna. Marknaden har tagit över och politiken tappar mark. Man måste ha en valfrihet så inte 

samhällets resurser flyter bort åt olika håll, det vill säga facklig/politisk kontroll över hur 

pengarna används. 

 

Man konkurrensutsätter allt på bekostnad av vård och omsorg. Man privatiserar allmännyttan, 

säljer ut sjukhusen och öppnar friskolor. 

 

Vi i LO måste ta mer hänsyn till de enskilda människorna, alla ensamstående mammor och 

pappor, de lågavlönade barnfamiljerna, pensionärerna med låg pension, arbetslösa, sjuka och 

handikappade. Listan kan göras lång. Vi ska sträva efter jämlikhet, trygghet och gemenskap. 

Vi ska värna om vår välfärd. 

 

Vi vill ha solidariskt finansierade tjänster som skola, vård och omsorg och ta upp kampen mot 

privatiseringsivern. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att skolor, vård och omsorg inte privatiseras.  

 

Utlåtande 
 

att skolor, vård och omsorg inte privatiseras.  

 

LO-kongressen i maj 2012 beslöt att ge LO-styrelsen i uppdrag att tillsätta en välfärdspolitisk 

utredning som, i nära samverkan med LO-förbunden, fick i uppdrag att analysera de senaste 

årens politik- och systemförändringar på det välfärdspolitiska området, samt att ta fram ett 

åtgärdsprogram som bygger på de beslut i frågan som LO-kongressen ställt sig bakom: 

 

”att LO ska verka för att en non-profit princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg 

samt 

 

att LO skulle verka för att lagen om valfrihetssystem (LOV) rivs upp.”  

 

Den 14 januari 2013 presenterar LOs välfärdspolitiska utredning sitt förslag till åtgärdspro-

gram för LO-styrelsen. En enig LO-styrelse ställer sig därefter bakom hela förslaget.  

 

Det huvudproblem som sätt i fokus i åtgärdsprogrammet är bristen på resurser till välfärdssek-

torn, i synnerhet till hemtjänsten och äldreomsorgen. Bristerna undergräver idag helt uppen-

bart till och med våra grundläggande tillväxtförutsättningar. Mellan 80 000–100 000 personer, 

främst kvinnor med lägre utbildning, har gått ned i arbetstid eller slutat arbeta helt för att 

vårda äldre anhöriga när den offentligt finansierade äldreomsorgen inte räcker till.  



45 
 

 

Pressen på dem som arbetar inom välfärdssektorn att hinna och orka mer har samtidigt totalt 

sett ökat, vilket påverkar både personalen och brukarna. I dag ser vi även effekterna i form av 

på nytt växande sjukskrivningar.  

 

Resursfrågan måste sättas högst upp på den politiska dagordningen. Ja, det är till och med så 

att om inte resursfrågan beaktas blir också en skarp vinstbegränsning ineffektiv. Risken är då 

att den privata efterfrågan på välfärd istället tillgodoses utanför skattsedeln, genom fler pri-

vata tilläggstjänster och försäkringar.  

 

Tyvärr är det just detta vi ser hända just nu. Allt fler köper sig privata lösningar som tar dem 

förbi köer och över trösklar i välfärdsektorn. Ett oroande tecken är att marknaden för privata 

vårdförsäkringar stadigt växer. Vi får allt fler tilläggslösningar som skapar nya tillväxthinder 

och sliter isär och segregerar. 

  

Samtidigt kräver hållbara lösningar ett helhetsperspektiv. Ska vi i tillräcklig omfattning i 

framtiden kunna öka resurserna till välfärden är en förutsättning att medborgarna känner sig 

trygga med att deras skattepengar inte rinner iväg till privata konton.  

 

Resursfrågan och frågan om att begränsa de privata vinstuttagen hänger alltså ihop. Det hela 

är som så ofta inte en ”antingen-eller-fråga” utan en ”både-och-fråga”. Detta är bakgrunden 

till att åtgärdsprogrammet, förutom kravet på ökade resurser, också innehåller andra konkreta 

åtgärdsförslag: 

 

 Meddelarskydd för personal i all offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Detta 

borde varas en självklarhet, inte minst ur demokratisk synvinkel. Men det handlar 

också om att skapa ett tryck så att kvalitetsbriser lättare synliggörs och åtgärdas. 

 Nationella riktlinjer ang. bemanning och utbildning som i sig begränsar de privata 

vinstuttagen 

 ”Öppna böcker” ner på enhetsnivå i all offentligt finansierad välfärdsverksamhet. 

Medborgarna ska enkelt kunna följa hur deras skattekronor används och kontrollera att 

inget förslöas. 

 Certifiering av tjänsteutövare. Idag är det allt för lätt att starta en fristående skola. Här 

måste regelverket ses över och skärpas. 

 Det yttersta ansvaret för etablering av offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska 

ligga på den kommunala eller landstingskommunala nivån. 

 

Utöver dessa förslag, där LO sedan styrelsebeslutet i stor utsträckning lyckats påverka olika 

riksdagspartier, inte minst socialdemokratin, bör också de privata vinstuttagen mera direkt 

regleras.  

 

Detta innebär att en normerande statlig lagstiftning måste införas, som utgår från LO-

kongressens beslut om att inom vård, skola och omsorg ska en ”non-profit-princip” råda. 

Konkret betyder detta att staten genom lagstiftning anger att det normala inom välfärdssek-

torn, om verksamheten drivs i bolagsform, bör vara ett vinstuttag på maximalt statslåneräntan 

+ en procent samt att verksamheten ska främja allmännyttan (Samhällsbolagsprincipen).  

 

Den normerande statliga lagstiftningen kombineras sedan med ett utrymme för lokala och 

regionala särlösningar, eftersom kommuner och landsting via driftsavtal kan frångå vinstbe-
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gränsningen. Förutsättningen är att de motiverar varför skattepengar ska tillåtas gå till privata 

vinstuttag.  

 

Utvecklingen bör följas av ett nationellt välfärdsråd, bestående av såväl forskare som företrä-

dare för viktiga samhällsintressen band annat arbetsmarkandens parter. Rådet bör ges tillräck-

liga resurser för att effektivt kunna följa, analysera och utvärdera reformprocessen och dessu-

tom även ges möjlighet att föreslå konkreta justeringar där så anses motiverat. 

 

LOs styrelse gör bedömningen att det åtgärdsbatteri, med det vinstbegränsningsförslag, som 

man ställde sig bakom i januari 2013 fortfarande både är hållbart och mycket angeläget att 

genomföra. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 38 besvarad.  

 

 

Motion 39 – Lika skatt för pensionärer 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Den borgerliga regeringen har skapat en klyfta mellan pensionärerna och förvärvsarbetare. Vi 

kan inte acceptera en skillnad i beskattning mellan dessa grupper. Pensionen är en ersättning 

för tidigare utfört arbete, det vill säga att pensionärerna har tidigare avstått en del av sin lön 

till den kommande pensionen. 

 

Pensionssystemet måste förbättras så man kan leva drägligt på den pension man tjänat in un-

der sitt arbetsverksamma liv. Det är inte alla som har haft en inkomst så att de har kunnat 

spara själva till pensionen. Det är bara de högavlönade som klarar detta och det medför ännu 

större skillnader när man blir äldre. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verka för  

 

att skatterna är lika för alla samhällsgrupper i respektive inkomstskick samt 

 

att pensionerna räknas upp i takt med löneökningarna för löntagarna.  

  

Utlåtande 
 

att skatterna är lika för alla samhällsgrupper i respektive inkomstskick samt 

 

att pensionerna räknas upp i takt med löneökningarna för löntagarna.  

 

LOs styrelse anser att skattesystemet ska behandla alla inkomster av tjänst lika och har fram-

fört detta i ett antal remissvar. Det skulle innebära att jobbskatteavdraget bör göras om till ett 

grundavdrag som då även gäller alla pensionärers, arbetslösas och sjukas inkomster. Om detta 

genomförs ska pensionärernas extra grundavdrag inräknas i det allmänna grundavdraget. Den 

statsfinansiella kostnaden för detta uppgår ungefär till samma summa som det senaste jobb-

skatteavdraget kostade, som infördes 1 januari 2014. 

  

Intjänade pensionsrätter följer inkomstutvecklingen om inte balanseringen 



47 
 

är aktiverad (den s.k. bromsen). Det kan man säga att även utbetalda pensioner gör. Men detta 

skulle betyda väldigt höga pensioner i framtiden när man blir 80-90 år. Pensionssystemet 

grundprincip är att man inte ska få ut mer i pension än man har betalat in. Därför har man 

politiskt kommit överens om att tidigarelägga en del av de framtida pensionshöjningarna. 

Denna tidigareläggning måste sedan betalas tillbaka, vilket görs genom att utbetalda pension-

er följer inkomstutvecklingen med avdrag för tidigareläggningen. Detta avdrag är 1,6 procent 

per år och kallas för normen. Resultatet blir ungefär att utbetalda pensioner blir värdesäkrade 

precis som i det förra ATP-systemet. Detta är en ordning som LOs styrelse anser ska bevaras. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse första att-satsen besvarad.  

 

att anse andra att-satsen besvarad.  

 

 

Motion 40 – Ta bort skattereduktion på gåvor till hjälporganisationer 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Om man under året ger en summa pengar till fadderbarn eller fonder, exempelvis cancerfon-

den, får man vid årsskiftet en kontrolluppgift om att man får skattereduktion. Under 2012 

skänktes en miljard i gåvor till hjälporganisationer. 250 miljoner betalas nu tillbaka genom 

skattereduktion till givarna. 

 

Avdragsmöjligheten innebär att gåvogivare, som ska vara en fysisk person, kan få en skatte-

minskning på 25 procent av gåvor förutsattes att Skatteverket godkänt gåvomottagaren. Gå-

van ska vara på minst 200 kronor vid varje tillfälle, minst 2000 kronor om året och högst 6000 

kronor. Avdraget beräknas kosta stadskassan 300 miljoner årligen. 

 

Ett problem är att bara vissa organisationer blivit godkända som gåvomottagare i systemet. 

Exempelvis är gåvor till Svenska Freds och ECPAT, som arbetar mot barnsexhandel, inte 

godkända för denna skattereduktion. Avdraget gäller i dagsläget endast gåvor till verksamhet 

som kan klassas som vetenskaplig forskning eller hjälpverksamhet till ekonomiskt behövande. 

 

Ett annat bekymmer är den så kallade registreringsavgiften organisationen måste betala, 

10 000 kronor till Skatteverket och sen 7 000 kronor årligen. En summa flertalet organisation-

er ej anser att de kan betala. 

 

Det här nya skattereduktionssystemet anser vi ska bort omgående. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att möjligheten till skattereduktion på gåvor till hjälporganisationer tas bort.  

 

 

Utlåtande 
 

att möjligheten till skattereduktion på gåvor till hjälporganisationer tas bort.  
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LOs styrelse anser att skattereduktion på gåvor är ett olämpligt sätt att fördela statens skattein-

täkter på. Prioriteringen av skattemedlens användning ska ske genom politiska beslut och inte 

genom enskildas beslut att stödja en hjälporganisation. Vill politikerna att skattemedel ska gå 

till vissa hjälporganisationer är i stället ett lämpligt sätt att ge ett statligt bidrag. LO under-

stryker vikten av ett starkt statligt bistånd med tydlig folkrörelsemedverkan. 

  

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla motion 40.    

 

 

Motion 41 – Hushållsnära tjänster 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Den borgerliga regeringen har infört hushållsnära tjänster, Rut-avdrag. Detta avdrag är tänkt 

för de som har det bra i samhället och har råd att betala för städhjälp och andra hushållsnära 

tjänster. Samhället ska stå för 50 procent av den kostnaden, vilket kostar över två miljarder 

om året. 

 

Det måste vara fel att samhället ska använda skattemedel till de som har det bra ställt, när det 

behövs så mycket resurser till de människor som lever med knappa förhållanden. Dessa resur-

ser borde istället användas till de som bäst behöver denna hjälp genom kommunala offentliga 

tjänster. 

 

Vi föreslår LOs representantskap beslut ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att avskaffa Rut-avdraget i nuvarande form samt 

 

att en utredning som föreslår hur dessa resurser överförs till den offentliga sektorn för att 

användas till de som bäst behöver hushållsnära tjänster. 

  

Utlåtande 
 

att avskaffa Rut-avdraget i nuvarande form samt 

 

att en utredning som föreslår hur dessa resurser överförs till den offentliga sektorn för att 

användas till de som bäst behöver hushållsnära tjänster. 

 

LOs styrelse har i ett antal remissvar till Finansdepartementet angett att RUT-avdraget bör 

avskaffas. RUT-avdraget brukar motiveras med att det motverkar svartarbete och stimulerar 

arbetsutbud. LOs styrelse anser att förslaget ger upphov till alltför negativa fördelningseffek-

ter genom att skattereduktion på hushållsarbete främst kommer att gynna förmögna hushåll. 

Denna fördelningspolitiska kostnad står inte alls i någon rimlig proportion till den minskning 

av svartarbetet i branschen som man kan förvänta sig och de begränsade positiva effekter som 

kan uppstå på arbetsutbud. Dessutom anser LO att det i grunden är felaktigt att bekämpa skat-

tesmitning med att erbjuda skattebefrielse. Det finns därför betydligt angelägnare områden att 

satsa skattemedel på än att förmögna hushåll ska få subventionerade hushållstjänster. 

 

En statlig utredning är en relativt stor åtgärd som kostar resurser. En utredning ska därför till-

sättas efter noga överväganden. I dagsläget med begränsat utrymme i den offentliga budgeten 
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är inte en utredning som syftar till att ge subventioner av hushållsnära tjänster ett prioriterat 

område.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse första att-satsen besvarad.  

 

att avslå andra att-satsen. 

 

 
Motion 42 - Restaurangmomsen 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Den borgerliga regeringen har infört den så kallade krogmomsen, det vill säga att man sänker 

momsen för restauranger från 25 till 12 procent till en kostnad på cirka 5,4 miljarder kronor. 

Med en sänkt moms på restauranger skulle det skapa fler arbetstillfällen och det skulle bli 

billigare att äta på restauranger. Maten har inte blivit mycket billigare, om något alls, och 

sysselsättningen har möjligen ökat ytterst lite i förhållande till att reformen kostar 5,4 miljar-

der. 

 

Om man räknar om dessa 5,4 miljarder skulle man kunna anställa cirka 13 000 välfärdsarbe-

tare. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att krogmomsen återgår till den förutvarande momsen 25 procent samt 

 

att dessa resurser på 5,4 miljarder används till sysselsättning för välfärdsarbetare i den offent-

liga sektorn. 

 

Utlåtande 
 

att krogmomsen återgår till den förutvarande momsen 25 procent samt 

 

att dessa resurser på 5,4 miljarder används till sysselsättning för välfärdsarbetare i den of-

fentliga sektorn. 

 

LOs styrelse anser att momsen på restaurangbesök ska återgå till normalsatsen 25 procent. 

LOs styrelse inser att det är ett problem att livsmedel och restaurangbesök beskattas olika. 

Men den lägre restaurangmomsen skapar nya problem gentemot de områden som betalar full 

moms. Det är inte endast den lägre matmomsen som skapar problem eftersom lägre momssat-

ser används inom flera områden.  

 

LOs styrelse anser att det är hög tid att lägga om hela momsuttaget så att det sker med endast 

en momssats, dvs. enligt principen om likformig beskattning. Detta var också slutsatsen i 

Mervärdesskattesatsutredningens delbetänkande Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? 

SOU 2005:57. I stället för att sänka restaurangmomsen ned till matmomsens nivå så är det 

mer effektivt att avskaffa de reducerade momssatserna och höja matmomsen till restaurang-

momsens nivå. De fördelningsproblem som då uppstår kan huvudsakligen hanteras genom 
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höjda barnbidrag och höjd garantipension, vilket visades i SOU 2005:57. Alternativt kan för-

delningsproblemen hanteras i en översyn av hela skattesystemet. 

 

LOs styrelse delar motionens uppfattning om att mer resurser till kommunerna är en priorite-

rad fråga. Men storleken på det statliga bidraget ska ske utifrån politiska överväganden och 

inte vara kopplat till vad den lägre momssatsen på restaurangbesök skulle ha kostat. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla första att-satsen samt  

 

att anse andra att-satsen besvarad.  

 

 

Motion 43 – Ett reformerat transportstöd för ett rundare Sverige 

IF Metall avd 4 Södra Västerbotten 

 

LOs förbund måste vara ett stark och aktiv part för att utjämna de regionala förutsättningarna 

för produktion och industriell verksamhet i vårt avlånga land. 

 

Om Norrland ska få en möjlighet till en industriell utveckling av företag som satsar på till-

verkning och bearbetning för en internationell marknad, måste transportstödet utvecklas i takt 

med de förändrade förutsättningarna inom den globala ekonomin. 

 

Tillverkningsindustri är känslig för transportkostnader. Syftet med transportstöd är just att 

utjämna förutsättningarna för produktion genom att minska de nackdelar som kommer av ett 

geografiskt läge. En av den borgerliga regeringens första åtgärder var att förändra transport-

stödet. För en av Norrlands största tillverkningsindustri, Volvo Lastvagnar i Umeå, innebar 

det en halvering av transportsödet och negativ belastning när beslut om framtida investeringar 

och kapacitetsökningar ska göras.  

 

Industripolitik handlar ytterst om utveckling och arbeten. Det är hög tid att ta ett grepp som 

innefattar hela Sveriges möjlighet till industriell utveckling. Transportstödet är i detta avse-

ende en nyckelfråga. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att ett transportstöd införs för att undanröja de geografiska nackdelarna och ge förutsättning-

ar för industriproduktion i hela Sverige.  

 

Utlåtande 
 

att ett transportstöd införs för att undanröja de geografiska nackdelarna och ge förutsätt-

ningar för industriproduktion i hela Sverige.  

 

Motion 43 yrkar att LOs styrelse ska ges i uppdrag att verka för att ett transportstöd införs för 

att undanröja de geografiska nackdelarna och ge förutsättningar för industriproduktion i hela 

Sverige. 
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I syfte att skapa förutsättningar för företagande och sysselsättning i olika delar av Sverige 

finns ett flertal olika regionala stöd. Till dessa hör:  

 

 Regionalt investeringsstöd 

 Regionalt bidrag till företagsutveckling 

 Sysselsättningsbidrag 

 Såddfinansiering 

 Stöd till kommersiell service 

 Projektmedel för regionala tillväxtåtgärder. 

 

Transportbidrag är ytterligare ett av dessa regionala stöd. Det är ett transportstöd som ska 

kompensera för de merkostnader företag i de fyra nordligaste länen har för transporter. En ny 

förordning skulle ha trätt i kraft från 1 januari 2014 men har blivit försenad varför inneva-

rande förordning har förlängts. Näringsdepartementet uppger dock att en ny förordning ska 

träda i kraft före årsskiftet. 

 

Förordningen om fortsatt transportstöd väntas träda i kraft innan årsskiftet och föregående 

transportstöd har förlängts. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 43 besvarad.  

 

 

Motion 44 - Infrastruktur 

IF Metall avd 6 Mellersta Norrland 

 

Att Sverige än så länge är ett av världens rikaste och ledande industriländer är resultatet av en 

medveten satsning på utbyggnad och utvecklig av infrastrukturen i Sverige som gjordes under 

förra seklet. Satsningar på förbättrade kommunikationer, energiförsörjning och kapital till 

långsiktiga investeringar gjorde att Sverige förvandlades från ett fattigt jordbrukssamhälle till 

ett av världens framgångsrika länder. Den här satsningen möjliggjordes av att samhället/staten 

tog ett stort ansvar och såg till att det genomfördes och att det fanns resurser för att genomföra 

den stora samhällsomvandlingen. 

 

Idag är regeringen endast intresserad av att sänka skatten och sälja ut vår gemensamma egen-

dom för att kortsiktigt gynna de rikaste. Genom att inte längre äga exempelvis järnvägen tap-

par man helt kontrollen över verksamheten med känt resultat. Det samma gäller all annan 

verksamhet man säljer ut. Med nuvarande politik att låta globala riskkapitalister ta hand om 

vår infrastruktur är risken mycket stor att det välstånd vi har idag försvinner. För att ha kon-

troll och kunna ta ansvar för en verksamhet måste man äga den. Den enda aktören som klarar 

av att axla ansvaret för våra infrastrukturer är samhället/staten. Ska Sverige fortsätta att vara 

ett ledande industriland med fungerande välfärd måste samhället/staten återta kontrollen över 

våra för landet mycket viktiga infrastrukturer. 

 

LO ska verka för 

 

att staten återtar kontrollen av hela järnvägsverksamheten, 

 

att staten tar kontroll över energiförsörjningen i landet, 
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att staten ser till att det byggs bostäder, vägar och broar i hela landet samt 

 

att staten tvingar bankerna att satsa kapital i långsiktiga investeringar i infrastruktur och ut-

bildning.  

  

 Utlåtande 
  

att staten återtar kontrollen av hela järnvägsverksamheten, 

 

att staten tar kontroll över energiförsörjningen i landet, 

 

att staten ser till att det byggs bostäder, vägar och broar i hela landet samt 

 

att staten tvingar bankerna att satsa kapital i långsiktiga investeringar i infrastruktur och 

utbildning.  

 

I Sverige har staten som regel alltid haft en nyckelroll i infrastrukturutvecklingen, både som 

ägare och finansiär. Dock har detta har under de senaste åren blivit en sanning med modifikat-

ion då statliga företag som är viktiga för infrastrukturen sålts ut och konkurrensutsatts. Kort-

siktiga vinster och ideologisk övertygelse har blivit viktigare än långsiktig planering och en 

sammanhållen politik för hela landet. Detta har, som motionen pekar på, i sin tur medföljt att 

medborgarnas inflytande över avgörande samhällsfunktioner minskat och att möjligheterna att 

överblicka hur våra gemensamma resurser hanteras allvarligt försvagats.  

 

De framtida utmaningarna handlar mycket om vem som ska ha inflytande över den långsik-

tiga planeringen, finansieringen av drift och underhåll och utnyttjande av infrastrukturen på 

både lokal och regional nivå, samt nationellt och inom EU. Statens kontroll över infrastruk-

turen behöver stärkas.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 44 besvarad. 

 

 

Motion 45 – En a-kassa värd namnet 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen (det som finns kvar av 

den svenska modellen). Denna modell har visat sig framgångsrik och vuxit fram tack vare en 

fackligt och politiskt samverkan mellan Socialdemokratiska partiet och fackföreningarna 

inom LO. 

 

Väldigt många regelförändringar i a-kassan som den borgerliga regeringen har genomfört gör 

försäkringen väldigt komplicerad både för den som ska använda försäkringen och för persona-

len som ska sköta och administrera försäkringen. Detta har gjort att man har fått anställa mer 

personal och fått längre handläggningstider generellt för våra medlemmar. Alla dessa negativa 

förändringar som den borgerliga regeringen gjort i vår a-kasseförsäkring har lett till att många 

ungdomar och andra inte vill vara med. De tycker helt enkelt att försäkringen är för krånglig 

att förstå och man får för lite ersättning om man behöver använda den. 
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Vi har sett följderna av en sådan politik under krisen 2008 – 2010 där våra medlemmar har 

fått lämna hus och hem. En av anledningarna är att man i vissa fall endast fått ut runt 50 pro-

cent av sin tidigare lön. Vi har även många lågavlönade medlemmar som tyvärr inte tjänar 

mer än 16 000 – 20 000 kronor plus många deltidsarbetare och de tjänar väldigt dåligt och blir 

dubbelbestraffade med dagens regler angående deltidsstämpling 

 

Det är inte rimligt att den som drabbas av arbetslöshet, oftast utan egen förskyllan, ska behöva 

söka stöd av kommunen. Detta är inte värdigt att kallas en omställningsförsäkring.  

 

Det är viktigt att löntagarna känner att samhället ger en bra trygghet i a-kassan om man blir 

arbetslös så att inte vissa grupper i arbetslivet ordnar sin trygghet genom privata försäkrings-

lösningar och med det urholkar trygghetssystemet med a-kassan. 

 

LO antog 90 procent i ersättning på sin kongress. Samma beslut togs också på Blekinges par-

tikongress. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att vår arbetslöshetsförsäkring går att leva på under omställningsperioden mellan jobb, 

 

att arbetslöshetsförsäkringen i framtiden ska ge 90 procent i ersättning, 

 

att a-kassetaket höjs till 1 090 kronor om dagen så att den största delen av löntagarna får 80 

procent av sin inkomst när man blir arbetslös, 

 

att a-kassetaket följer löneutvecklingen, 

 

att a-kassan ska vara under hela tiden man är arbetslös och taket ska gälla under hela tiden 

man är arbetslös, 

 

att finansieringsavgiften avskaffas helt, 

 

att karensdagarna tas bort på sikt, men omgående sänks till fem karensdagar när vi vinner 

valet samt 

 

att man får tillgodoräkna sina dagar som man har i a-kasseperioden när man arbetar deltid.  

  

  

 Utlåtande 
  

 att vår arbetslöshetsförsäkring går att leva på under omställningsperioden mellan jobb, 

 

att arbetslöshetsförsäkringen i framtiden ska ge 90 procent i ersättning, 

 

att a-kassetaket höjs till 1 090 kronor om dagen så att den största delen av löntagarna får 80 

procent av sin inkomst när man blir arbetslös, 

 

att a-kassetaket följer löneutvecklingen, 
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att a-kassan ska vara under hela tiden man är arbetslös och taket ska gälla under hela tiden 

man är arbetslös, 

 

att finansieringsavgiften avskaffas helt, 

 

att karensdagarna tas bort på sikt, men omgående sänks till fem karensdagar när vi vinner 

valet samt 

 

att man får tillgodoräkna sina dagar som man har i a-kasseperioden när man arbetar deltid.  

 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att arbetslöshetsförsäkringen i dagsläget är en 

försäkring som både underminerar den svenska modellen i bred mening och får mycket allvar-

liga ekonomiska konsekvenser för arbetstagare som drabbas av arbetslöshet. Det är en ohåll-

bar situation för enskilda arbetstagare samt för att kunna stärka både en partsmodell med 

starka kollektivavtal och en generell välfärdspolitik som gör att de allra flesta vill bidra till 

finansieringen av gemensamma försäkringslösningar. Samtliga dessa aspekter av arbetslös-

hetsförsäkringen är centrala för LO.  

 

De försämringar som genomfördes av den borgerliga regeringen, främst åren 2007 och 2008, 

har fram till 2014 dramatiskt försämrat försäkringsskyddet för arbetstagarna. De skärpta kva-

lificeringsvillkoren som innebar högre krav på arbetade timmar i arbetsvillkoret och ett slopat 

studerandevillkor har gjort att allt färre arbetstagare omfattas av försäkringen. Något som yt-

terligare har förstärkts av den nya deltidsbegränsningen, som från 2008 omfattar både fast 

deltidsanställda och tillfälligt timanställda. Det sänkta taket för högsta ersättning, att ersätt-

ningsnivån sänks med tid i arbetslöshet och fler karensdagar, har sammantaget gjort att in-

komstbortfallsskyddet är allvarligt urholkat.  

 

Motionärens syn på behov av förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen ligger i hög grad i 

linje med LO-kongressens beslut från 2012. Arbetslöshetsförsäkringen är långt ifrån hur LOs 

styrelse anser att en försäkring som medger en god levnadsstandard också vid arbetslöshet bör 

vara utformad. I det läget menar styrelsen att LO måste göra avvägningar och prioritera vissa 

förbättringar före andra. I grunden handlar det om att LOs krav ska uppfattas som sakliga och 

realistiska. För det finns ett stort behov av att hålla en tydlig, medveten och strategisk facklig-

politisk linje de kommande åren.  

 

Detta utifrån två centrala utgångspunkter. För det första genom att värna arbetstagarnas stöd 

för att gemensamt finansiera arbetslöshetsförsäkringen till absolut största delen genom skatter 

och endast till en mindre del genom medlemsavgifter till a-kassorna. För det andra genom att 

värna en likvärdig arbetslöshetsförsäkring ur klass- och könsperspektiv såväl som mellan ny-

tillträdande och mer etablerade arbetstagare. Därför avser styrelsen att prioritera tre förbätt-

ringsområden på kort sikt.  

 

Det första området innebär att vara pådrivande för en stegvis höjning av taket för högsta er-

sättning upp till en nivå som innebär att minst 70 procent av heltids- och deltidsarbetande ar-

betstagare har sina löner försäkrade till 80 procents ersättningsnivå under hela arbetslöshets-

perioden, samt att taket för högsta ersättning när den nivån är nådd, indexeras och följer löne-

utvecklingen i ekonomin.  

 

Ett tak på den nivån innebär en väsentlig skillnad i inkomstbortfallsskydd jämfört med 2014, 

då LO beräknar att endast 1,3 procent av heltidsarbetande kan räkna med att få 80 procent av 
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tidigare lön i ersättning. LO bedömer att högsta ersättning 2016 måste ligga på ungefär 29 500 

kronor per månad, vilket motsvarar en dagpenning om cirka 1 340 kronor per dag. Då är må-

nadslöner upp till 34 000 kronor försäkrade. Det kan jämföras med att endast månadslöner 

upp till 18 700 kronor försäkras 2014, vilket innebär en högsta ersättning per dag om högst 

680 kronor. 

 

Detta kan sättas i relation till LO-kongressens beslut 2012 som innebär att LO ska verka för 

en rejäl höjning av taket för högsta ersättning så att fler arbetstagare kan få 80 procent av tidi-

gare lön vid arbetslöshet samt att LO på lång sikt ska verka för en ersättningsnivå om 90 pro-

cent. 

 

Det andra området som kräver förbättringar handlar om kvalificeringsvillkoren, och där vilar 

LOs styrelses krav på befintlig LO-policy: ett arbetsvillkor som innebär att det räcker med 40 

timmars arbete per månad i 6 månader av 12 för att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkring-

en respektive att ett nytt studerandevillkor kommer på plats. Detta bör omfatta alla som har 

avslutat studier på gymnasie- och eftergymnasial nivå och svenska för invandrare, sfi. Ersätt-

ning ska då utgå med arbetslöshetsförsäkringens grundbelopp. Det skulle göra att avsevärt 

många fler arbetstagare kan kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen, i synnerhet skulle 

det göra att nytillträdande men även tidsbegränsat anställda och deltidsarbetande får ett vä-

sentligt bättre försäkringsskydd.  

 

Det tredje området som LO-styrelsen avser att prioritera är förändrade deltidsregler i linje 

med LOs fastslagna policy. Den innebär dels att tillfälligt timanställda över huvud taget inte 

ska omfattas av någon deltidsbegränsning, utan ha samma ersättningsrätt som helt arbetslösa; 

dels att arbetslösa som får ett deltidsarbete under pågående arbetslöshet, men som tidigare har 

arbetat i större omfattning, istället för att bli av med ersättningen efter 75 ersättningsdagar, 

ska ha rätt till stöd genom arbetsmarknadspolitiska insatser och aktivitetsstöd efter senast 30 

veckor – för arbetslös tid utöver deltidsarbetstid. Detta är framför allt viktigt för att nå ett 

bättre försäkringsskydd för deltids- och tidsbegränsat anställda som tidigare har haft en stabi-

lare förankring på arbetsmarknaden. För det stora flertalet deltids- och tidsbegränsat anställda 

måste dock lösningar på ett otryggt arbetsliv sökas utanför arbetslöshetsförsäkringen, i an-

ställningsvillkoren i sig. 

 

Detta menar styrelsen är realistiska krav för att få till stånd kraftfulla förbättringar i arbetslös-

hetsförsäkringen på kort sikt. Något som ska ses som de första viktiga stegvisa förstärkning-

arna i ett långsiktigt påverkansarbete. Prioriteringen innebär inte att styrelsen har släppt något 

annat av de krav som den senaste LO-kongressen enades om.  

 

Eftersom det sannolikt ännu är långt kvar innan LOs samlade krav är uppfyllda fyller det inte 

något syfte att i nuläget lägga till ytterligare krav. Styrelsen anser därför inte att LO ska väcka 

en ny diskussion om arbetslöshetsförsäkringens finansiering genom att lyfta in frågan om att 

avskaffa den så kallade finansieringsavgiften. 

 

Vad gäller medlemsavgiften till a-kassorna innebär LO-kongressens beslut från 2012 att med-

lemsavgiften bör ligga runt 100 kronor per månad. Från januari 2014 har den differentiering 

av medlemsavgifterna som arbetslöshetsgifterna under åren 2007 till 2013 innebar, avskaffats. 

Därmed har medlemsavgifterna (återigen) närmat sig LOs målsättning. I nuläget ligger majo-

riteten av LO-förbundens a-kassemedlemskapsavgifter mellan 100 och 120 kronor per månad. 

Tre förbunds a-kassor (Byggnads, Pappers och Hotell- och Restaurangfackets) har något 

högre medlemsavgifter, 130 respektive 140 kronor per månad. Åren 2012 till 2013 var skill-
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naderna betydligt större: då motsvarade spridningen i medlemsavgifter till LO-förbundens a-

kassor mellan 105 och 390 kronor per månad.  

 

En viktig förklaring till att medlemsavgifterna varierar, om än från betydligt lägre nivåer, mel-

lan LO-förbundens a-kassor beror främst på skillnader i anställningsvillkor inom avtalsområ-

den, där exempelvis stabila anställningsförhållanden före arbetslöshet innebär att handlägg-

ningen av ersättningsärenden blir mindre krånglig.  

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla första, andra, fjärde och sjunde att-satsen, 

 

att anse femte och åttonde att-satsen besvarad samt 

 

att avslå tredje och sjätte att-satsen. 

 

 

Motion 46 – Sysselsättningsgarantin (Fas 3) 

IF Metall avd 46 Blekinge 

 

Sedan införandet av Fas 3 i mars 2009 har den sista fasen i sysselsättningsgarantin ökat la-

vinartat. I juni 2012 har den passerat 31 000 deltagare. Riksdagen beslutade, och gav i upp-

drag till regeringen, att man skulle stoppa anvisningarna till Fas 3 i juni 2011. Ett beslut som 

regeringen har valt att ignorera. Det som dock har hänt är att under inledningen av inneva-

rande år bytte regeringen man från Fas 3 till Sysselsättningsgaranti. 

 

Deltagarna i Fas 3 får leva på en minimal ersättning. För de som inte uppfyller kraven för a-

kassan utbetalas 223 kronor per dag i 450 dagar. Därefter får personen vända sig till social-

tjänsten eller till någon annan. Om personen tidigare har haft arbetslöshetsersättning motsva-

rar aktivitetsstödet 65 procent av den tidigare dagsförtjänsten, max 680 kronor per dag för den 

som arbetar heltid. Anordnare/arbetsgivare får 5 000 kronor i månaden för varje anvisad per-

son i Fas 3. 

 

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte satsar mer på att få arbetslösa att delta i arbets-

marknadsutbildningar då detta underlättar för att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Vi föreslår LOs representantskap besluta ge LOs styrelse i uppdrag att verka för 

 

att slopa Fas 3/Sysselsättningsgarantin som det ser ut i dag, 

 

att se över regelverket så att det inkluderar att fler får möjlighet att delta i en arbetsmark-

nadsutbildning samt 

 

att deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program ska ha lön och försäkringar enligt kollektiv-

avtal.  

  

 Utlåtande 
 

att slopa Fas 3/Sysselsättningsgarantin som det ser ut i dag, 
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att se över regelverket så att det inkluderar att fler får möjlighet att delta i en arbetsmark-

nadsutbildning samt 

 

att deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program ska ha lön och försäkringar enligt kollek-

tivavtal.  

 

LO har under lång tid riktat hård kritik mot jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, numera kal-

lad sysselsättningsfasen. Bland annat i rapporten Stort omfång – svagt innehåll, Svensk ar-

betsmarknadspolitik 2013 kritiserar LO programmet. LOs kritik handlar om flera saker; att fas 

3 i regel inte innebär kompetenshöjande insatser och i mycket liten utsträckning leder till ar-

bete; att det utgör en olycklig sammanblandning av praktik och sysselsättning där deltagare 

riskerar att utnyttjas som gratis arbetskraft; att det lägger grund för oseriösa anordnare att fi-

nansiera en oavlönad personalstyrka med bidrag av staten; att den låga ersättningen till in-

skrivna är fattiggörande. 

 

Fas 3 har ingen plats i svensk arbetsmarknadspolitik. LOs krav är att programmet ska slopas, 

och detta krav för LO fram i alla tillgängliga kanaler. 

 

Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen utgör kärnan i en effektiv aktiv arbetsmark-

nadspolitik. Genom denna ges Arbetsförmedlingen verktyg för att överbrygga skillnader i 

krav och kompetens på arbetsmarknaden. Arbetslösa kan utbildas för bristyrken och därmed 

kraftfullt stärka sina chanser till jobb. Framtida flaskhalsar på arbetsmarknaden undviks och 

strukturell arbetslöshet motverkas. Det är effektivt. LO ser därför mycket kritiskt på hur plat-

serna i arbetsmarknadsutbildningen hållits på en mycket låg nivå alltsedan den borgerliga 

regeringens omläggning av arbetsmarknadspolitiken 2007. 

 

LO driver kravet om att kraftfullt utöka arbetsmarknadsutbildningen, från dagens omkring 

13 000 platser i genomsnitt per månad (inom och utanför garantiprogrammen) till omkring 

40 000 platser i genomsnitt per månad till dess konjunkturen står förbättrad och arbetslösheten 

dämpas. Dimensioneringen av olika inriktningar bör bestämmas i nära samverkan med ar-

betsmarknadens parter. En viktig fråga är också att tillgången till programmet behöver bli mer 

jämställd. Arbetslösa kvinnor har under lång tid varit underrepresenterade i arbetsmarknads-

utbildning. 

 

Den senaste tidens fallande resultat för arbetsmarknadsutbildningen bör enligt LO analyseras, 

och åtgärder bör vidtas för att säkra att programmet kan användas som ett snabbfotat och ef-

fektivt instrument för kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Parallellt med kravet om att 

utöka användningen av arbetsmarknadsutbildningen driver LO också kravet om att utöka den 

förberedande utbildningen. Denna är viktig som en länk i en kedja av insatser för att uppnå 

effektiv matchning. 

 

Att arbetslösa som deltar i olika slags arbetsmarknadspolitiska program gör det under goda 

villkor är en viktig fråga. Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 

omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar som följer de kollektivavtalade förmåner-

na inom statlig sektor. Försäkringsskyddet är med andra ord gott. För arbetslösa som anvisas 

till anställning med något slags lönestöd skiljer sig dock villkoren mycket åt. Det beror dels 

på att regelverket inte är enhetligt och inte i alla delar ställer tillräckligt höga krav på arbets-

givare som anställer med stöd. Dels beror det på bristande kontroll från Arbetsförmedlingens 

sida. LOs krav är att alla som anställs med något slags lönestöd ska ha lön och övriga anställ-

ningsförmåner enligt kollektivavtal, eller likvärdigt med kollektivavtal i branschen. Därtill 
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krävs en förbättrad kontroll från Arbetsförmedlingens sida för att säkerställa att arbetsgivare 

lever upp till dessa krav. 
 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att bifalla första och andra att-satsen samt 

 

att anse tredje att-satsen besvarad.  

 

 

Motion 47 – Krav på kollektivavtal vid arbetsmarknadsåtgärder 

Kommunal Norrbotten 

 

Arbetsförmedlingen har idag samråd med de fackliga organisationerna inför placering av 

människor som är i arbetsmarknadsåtgärder. Dock är det inget hinder om facken inte godkän-

ner samråden att ändå placera arbetslösa hos den arbetsgivare där facken inte godkänner sam-

råden på grund av att arbetsgivarna inte har tecknat kollektivavtal med facken. 

 

Detta innebär att de mest sårbara människorna på arbetsmarknaden, de arbetslösa, riskerar att 

bli utan arbetsskade-, sjuk-, dödsfalls- och arbetslöshetsförsäkringar, lägre lön och ersättning-

ar. De riskerar att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att stå helt rätts- och försäkringslösa 

om det händer dem något på jobbet. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för att arbetsmarknadsåtgärder endast får ske hos arbetsgivare som tecknat 

kollektivavtal med berörda fackliga organisationer samt 

 

att LO ska verka för att placering av människor i arbetsmarknadsåtgärder endast får ske där 

facken godkänt samråd. 

 

Utlåtande  
  

att LO ska verka för att arbetsmarknadsåtgärder endast får ske hos arbetsgivare som tecknat 

kollektivavtal med berörda fackliga organisationer samt 

 

att LO ska verka för att placering av människor i arbetsmarknadsåtgärder endast får ske där 

facken godkänt samråd. 

 

Det är av yttersta vikt att goda villkor säkerställs när arbetslösa anvisas till arbetsmarknadspo-

litiska program som är arbetsplatsförlagda. Utan en välfungerande kontroll av förhållandena 

på arbetsplatsen riskerar människor som står i behov av att stärka sin ställning på arbetsmark-

naden att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. I förlängningen riskerar detta också att skada ar-

betsmarknaden. 

 

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för att kontrollera förhållandena på arbetsplatser dit 

arbetslösa anvisas för till exempel anställning med någon form av lönestöd. Kontrollen utgör 

en del i förmedlingens myndighetsutövning, då den ligger till grund för beslut som berör indi-

viders tillgång till program som kan stärka chanserna till arbete. I myndighetens kontrollupp-
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drag ingår en skyldighet att inför varje enskild anvisning samråda med berörd facklig organi-

sation. 

 

Samrådet fyller en viktig funktion. De fackliga organisationerna har ofta information som är 

viktig för Arbetsförmedlingens bedömning av anvisningens lämplighet. Facket har kunskap 

om vilka löner och anställningsvillkor som är normala för branschen. Facket har många 

gånger också kunskap om arbetsmiljön och ifall det har skett uppsägningar som innebär att 

det finns tidigare anställda med återanställningsrätt. Allt detta är av betydelse för att Arbets-

förmedlingen ska kunna ta beslut på goda grunder. 

 

Tyvärr fungerar inte samrådet bra nog. Arbetsförmedlingen brister i genomförandet och det är 

oklart om synpunkter tas tillvara. LO arbetar för att få samrådet att fungera som det är tänkt. 

Det har hittills resulterat i att förmedlingen förtydligat sina interna instruktioner och tydlig-

gjort varje handläggares ansvar att genomföra och dokumentera samråd. På LOs initiativ har 

myndigheten också inlett ett arbete med att öka kunskapen om varför samråd inte alltid ge-

nomförs, samt hur information bedöms när så görs. Arbetet kan få positiva effekter vad gäller 

kunskapen om myndighetens samrådsskyldighet samt insikter om värdet av de kunskaper som 

finns hos fackliga organisationer. Ur detta arbete kan också vi som fackliga organisationer få 

värdefulla kunskaper om hur vi kan bli ännu bättre i vår roll. LO ser det som en mycket ange-

lägen uppgift att få samrådet att fungera. Det är emellertid viktigt att det också fortsatt är Ar-

betsförmedlingen som bär ansvaret för att kontrollera lämpligheten i varje anvisning. 

 

Parallellt med att stärka samrådet är det angeläget att kraven på arbetsgivare som tar emot 

arbetslösa i program förtydligas och i vissa avseenden skärps.  Det handlar bland annat om att 

även nystartsjobb bör omfattas av krav på att inte bara lön utan också övriga anställningsför-

måner ska vara i enlighet med kollektivavtal. Ett annat exempel är behovet av att åtgärda den 

urholkning av kraven som gjordes 2011 vad gäller de lönestöd som riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning. Det räcker inte att lön och övriga anställningsförmåner är ”i väsentliga 

delar” likvärdiga med vad som gäller i kollektivavtal i branschen – de ska vara likvärdiga. 

Även taken för vilka löner som subventioneras är av relevans. De lågt satta taken leder till att 

anställningar med stöd i stor utsträckning koncentreras till delar av arbetsmarknaden med låg 

kollektivavtalstäckning och sämre villkor. LO driver kravet om att taken för samtliga former 

av lönestöd bör ligga en bra bit över medellönen på svensk arbetsmarknad. 

 

Det är genom kollektivavtal som löner och villkor regleras och upprätthålls på svensk arbets-

marknad. Genom förhandlingar avgör parterna utan statens inblandning vilka villkor som ska 

gälla. Enkelt uttryckt bygger den svenska arbetsmarknadsmodellen på att staten överlämnat 

till parterna att genom kollektivavtal avgöra vad som är acceptabla villkor. Statens roll stannar 

vid grundläggande arbetsmarknadslagstiftning och en uppgift att stödja, eller i varje fall inte 

motverka, en arbetsmarknadsmodell med två självständiga och starka parter. 

 

Krav om att lön och andra anställningsförmåner ska följa av kollektivavtal, eller vara likvär-

diga med kollektivavtal i branschen, för den som anställs med någon form av lönestöd ska 

säkerställa att denna grupp omfattas av de villkor parterna kommit överens om ska gälla. Att 

arbetsgivare som tar emot en subvention kan svara mot detta ska vara grundläggande i kon-

trollen inför varje anvisning. Kan arbetsgivaren inte göra det är anvisningen helt enkelt inte 

lämplig. På denna punkt finns enligt LO inget utrymme för undantag. 

 

Att kräva att arbetsgivare ska ha tecknat kollektivavtal för att ta emot arbetslösa i arbetsmark-

nadspolitiska program skulle givetvis vara ett än mer effektivt sätt att säkerställa acceptabla 
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villkor. Å ena sidan skulle det tydliggöra att det är de villkor som parterna gemensamt beslu-

tat om som gäller. Å andra sidan kan det finnas viktiga principiella problem med att villkora 

arbetsmarknadspolitiken på det sättet. Det skulle riskera att förändra balansen i den arbets-

marknadsmodell vi försvarar, och frågan bör betraktas även ur det perspektivet. 

 

Om staten skulle ställa som villkor att arbetsgivare måste ha slutit avtal med en fackförening 

för att få tillgång till statligt stöd skulle fackets fria och oberoende ställning gentemot staten 

äventyras. Ett sådant krav skulle riskera att öppna upp för staten att försöka överpröva den 

fackliga verksamheten. Ett krav på kollektivavtal som förutsättning för att bedriva en väsent-

lig del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken skulle ge staten starka incitament att övervaka 

och försöka påverka kollektivavtalstäckningen och därmed också avtalens innehåll, kanske 

inte alla gånger i linje med arbetstagarintressen. 

 

Det skulle också riskera att minska förståelsen för fackets roll i att bestämma villkoren på 

arbetsmarknaden. Om staten görs till garant för att det finns kollektivavtal blir det mindre 

tydligt varför det är viktigt att gå med i facket. Det är mycket viktigt att det förblir en facklig 

uppgift att med egen kraft upprätthålla en hög kollektivavtalstäckning och stå som bärare av 

den svenska arbetsmarknadsmodellen. Detta kan och får aldrig bli en uppgift för staten. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 47 besvarad.  

 

 

Motion 48 – Pensionssystem som bygger på yrkesverksamma år 

Kommunal Stockholms län 

 

Samhället utvecklas alltmer mot att allt fler behöver studera allt längre tid för att få arbete än 

vad som behövdes tidigare. 

 

De generationer som står i tur för pension inom överskådlig framtid är de som är födda under 

1950- och 1960-talen. De kunde i större utsträckning få arbete efter genomförd gymnasieut-

bildning än vad som är möjligt idag. Det betyder att när vi fyller 65 år har många av oss arbe-

tat i 45 år medan de som studerat en lång akademisk utbildning vid samma ålder har arbetat i 

cirka 38 år. De som har kortare utbildning har i regel ett arbete som frestar hårdare på kroppen 

än vad en akademiker har. 

 

Med anledning av ovanstående yrkas 

 

att LO ska verka för ett pensionssystem som bygger på antal yrkesverksamma år i stället för 

ett system som bygger på ålder. 

 

Utlåtande 
 

 att LO ska verka för ett pensionssystem som bygger på antal yrkesverksamma år i stället för 

ett system som bygger på ålder. 

 

Dagens pensionssystem är konstruerat utifrån livsinkomstprincipen, att det inte finns någon 

fast pensionsålder samt att det inte längre finns något som heter ”full pension”. Livsinkomst-

principen innebär att pensionen bygger på antalet yrkesverksamma år, precis som motionären 



61 
 

efterfrågar. Det innebär att pensionen beräknas på den sammanlagda livsinkomsten, istället 

för de 15 bästa inkomståren. LOs styrelse anser att livsinkomstprincipen är att föredra ef-

tersom det stimulerar och understödjer arbete. 

 

Förutom antal yrkesår så har även pensioneringsåldern betydelse för pensionens storlek. Det 

är väl detta som motionären avser att diskutera. För att få en tillräckligt bra pension idag, 

krävs det att man väntar med att ta ut sin pension till 67 års ålder. Annars delas pensionsrätten 

upp på för många år och den årliga pensionen blir för låg. Det är fullt möjligt för många yr-

kesarbetande att arbeta till 67 års ålder men för de flesta LO-medlemmar är detta omöjligt. 

Många är utslitna innan de ens har fyllt 65 år. För att det ska vara möjligt för dessa personer 

att vänta med pensionsuttag krävs att sjukersättningens villkor görs mer rimliga samt att er-

sättningen utgår till 67 år. 

 

I det gamla ATP-systemet gav 30 års arbete ”full pension” vid 65 års ålder baserat på de 15 

bästa årens inkomst. Detta system gav till resultat att individer med mycket olika livsinkoms-

ter kunde få rätt till lika stora pensioner, och omvänt. Eftersom pensionens storlek bestämdes 

av de 15 bästa inkomståren mellan 16 och 64 år, var det i pensionshänseende likvärdigt om 

individen förvärvsarbetade de erforderliga 30 åren eller i sammanlagt 49 år. Två individer 

med samma årsinkomster under livet fick samma årliga pension, även om den ene började 

arbeta vid 16 års ålder och den andra först vid 35, trots att den förste under livet betalade in 

sammanlagt 63 procent högre pensionsavgifter. 

 

LOs styrelse menar dock att flera viktiga förutsättningar för en fungerande livsinkomstprincip 

inte finns på plats i dagens arbetsliv. I och med livsinkomstprincipen så är pensionen en spe-

gel av det arbetsliv som individen haft. För att uppnå tillräckliga pensioner krävs därför att 

antalet arbetade timmar under hela arbetslivet ökar. Detta kan uppnås genom tidigare inträde i 

arbetslivet, genom senare utträde eller med en ökad arbetsfrekvens under arbetslivet.  

 

LOs styrelse anser därför att åtgärder för att se till att unga kommer in snabbare på arbets-

marknaden, rätten till heltidsarbete och insatser för att minska sjukskrivningar och arbetslös-

het är avgörande för att alla ska få en bra pension. LO har en pågående utredning som har i 

uppdrag att se över pensionssystemet och komma med förslag på åtgärder för att säkerställa 

rimliga pensionsnivåer för alla. I väntan på att dessa åtgärder får effekt, krävs att rätten till 

sjukersättning förlängs till 67 år. 

 

Styrelsen föreslår representantskapet besluta 

 

att anse motion 48 besvarad.  

 

 

 


