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Motion 1 – Resekostnadsersättning 
Målareförbundet 
 
Målareförbundet har ungefär tiotusen medlemmar i produktion som är byggnadsmålare och 
dessa befinner sig på ungefär 270 tusen arbetsplatser per år. Detta innebär att målarna har 
svårt att kunna anpassa sin bostad efter var de arbetar. 
 
I Målarnas kollektivavtal regleras den resekostnadsersättning målaren får då denne färdas till 
och från arbetet utom arbetstiden. Denna ersättning följer Skatteverkets anvisningar för 
skattefri ersättning. 
 
Skatteverkets anvisning gällande belopp för skattefri nivå för år 2004 var 16 kr per mil. Nivån 
för år 2015 ligger på 18,50 per mil. Det är en ökning med 16 procent. Samtidigt har 
bensinpriset ökat med 34 procent, se tabell nedan. Då har bensinpriset ändå sänkts de senaste 
åren. 
 
Denna fråga är viktig för Målareförbundets medlemmar som åker mycket bil och idag förlorar 
pengar varje kilometer de åker till och från arbetet. 
 
Period Bruttomarginal Produktkostnad Skatt Moms Försäljningspris 
2004 1,00 2,25 4,79 2,01 10,05 
2005 0,87 3,08 4,96 2,23 11,13 
2006 0,82 3,68 4,74 2,31 11,55 
2007 0,80 3,71 4,81 2,33 11,65 
2008 0,81 4,20 5,03 2,51 12,54 
2009 0,85 3,56 5,24 2,41 12,06 
2010 1,04 4,11 5,23 2,59 12,97 
2011 1,15 4,89 5,23 2,82 14,09 
2012 1,28 5,34 5,37 3,00 14,98 
2013 1,39 4,89 5,35 2,91 14,53 
2014 1,39 4,70 5,37 2,87 14,33 
2015 1,52 3,68 5,57 2,69 13,47 
 

Målareförbundet föreslår LOs representantskap besluta 
 
att LO politiskt verkar för att Riksdagen höjer nivån på de skattefria rese- och 

traktamentsbeloppen 
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Utlåtande över motionen 
att LO politiskt verkar för att Riksdagen höjer nivån på de skattefria rese- och 
traktamentsbeloppen 
 
Målareförbundet argumenterar för att det avdragsgilla beloppet för resor till och från arbetet 
(reseavdraget) ska höjas. När det gäller traktamentet framför målarförbundet inga argument. 
LOs styrelse väljer därför att i sitt yttrande koncentrera sig på det avdragsgilla beloppet för 
resor till och från arbetet. 
 
En grundläggande princip inom inkomstbeskattningen är att avdrag inte ska ges för privat 
levnadskostnader. Resor till och från arbetet anser finansdepartement är att se som privata 
levnadskostnader och att avdrag då inte ska medges. Avsteg från denna princip kan dock 
göras om utgiften överstiger 10 000 kronor, avståndet är minst fem kilometer samt att 
tidsvinsten med egen bil är minst 2 timmar per dag jämfört med allmänna transportmedel. 
Huvudregeln i inkomstbeskattningen är då att avdragsgilla kostnader ska motsvara faktiska 
kostnader. När det gäller kostnader för arbetsresor med egen bil har man av förenklingsskäl i 
stället infört en schablon som nu uppgår till 18,50 kronor per mil. Denna schablon ska täcka 
rörliga kostnader som kostnader för bensin, reparationer, service, däck samt en milberoende 
värdeminskning. 
 
Bensinpriset är 2015 på 14 kronor per liter. Råoljepriset ligger nu på 3,20 kronor och övriga 
produktionskostnader uppgår till 1 krona per liter (se diagram). Bruttovinsterna ligger på 1,40 
kronor. Totala skatter uppgår till 8,40 kronor per liter varav bensinskatten utgör 5,58 kronor 
och momsen 2,80 kronor. 
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För att kunna jämföra reseavdraget med bensinkostnaden måste bensinpriset per liter 
omräknas till bensinkostnad per mil. Om man räknar med att bilen förbrukar 0,8 liter per mil 
så blir milkostnaden år 2004 för bensin 8 kronor per mil. Reseavdraget låg då på 16 kronor 
per mil. Bensinkostnaden per mil ökade fram till 2008 för att därefter ligga still några år. 
Under samma period har reseavdraget också ökat och ungefär följt bensinkostnaden. Under 
åren 2011 och 2012 ökade bensinkostnaden kraftigt och som genomsnitt för perioden 2011-
2015 har bensinkostnaden legat 1,50 kronor högre jämfört med åren 2008-2010. Men 
reseavdraget har inte höjts. Detta tyder på att reseavdraget nu är i storleksordningen 1,50 
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kronor för lågt och skulle behöva höjas med motsvarande belopp. En höjning av reseavdraget 
till 20 kronor kommer naturligtvis inte att enbart beröra målarna utan alla som idag är 
berättigade reseavdrag och skulle kosta 400 miljoner kronor per år. 
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Regeringen har aviserat en höjning av bensinskatten med 44 öre, vilket i sin tur höjer momsen 
och den totala skatten skulle då höjas med 55 öre. Denna skattehöjning skulle kunna motivera 
en höjning av reseavdraget i motsvarande grad. En av skattehöjningens motiveringar är dock 
att med en högre skatt stimulera till minskat bilåkande, vilket talar emot att kompensera med 
höjt reseavdrag. Men när det gäller resor till och från arbetet har riksdagen redan gjort 
undantag genom att införa ett reseavdrag. Därför skulle man kunna anse att reseavdragets 
värde inte ska urholkas när bensinskatten höjs. Detta ansåg riksdagen i samband med 
bensinskattehöjningen 2008 och höjde reseavdraget från 18 kronor till 18,50. Att höja 
reseavdraget med 0,50 kronor skulle kosta 140 miljoner kronor. 
 
LOs styrelse anser att det finns goda skäl att höja reseavdraget, men anser samtidigt att 
utrymmet för skattesänkningar är begränsat. En höjning av reseavdraget innebär en 
skattesänkning. När skatten på bensin höjs, skapas dock utrymme för att sänka skatten. Därför 
bör reseavdraget då höjas till 19 kronor. Detta skulle kosta 140 miljoner kronor i minskade 
skatteinkomster. Höjningen av reseavdraget till 20,50 bör vänta tills utrymme skapas för 
skattesänkningar. 
 
När det gäller skattefritt dagtraktamente uppgår det till 0,5 procent av ett prisbasbelopp, dvs. 
220 kronor per dag. Traktamentet är en ersättning som är avsedd att täcka ökningen av 
levnadskostnader under resan. Varje år räknas den upp med den allmänna prisutvecklingen till 
skillnad från reseavdraget. LOs styrelse anser att detta är god ordning och inte behöver 
förändras. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet: 
 
att anse att-satsens första del i motion 1 besvarad samt att avslå att-satsen andra del. 
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Motion 2 – TFA försäkringen 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundets avdelning 51 Fiskeby 
 
Det är en stor orättvisa att den som drabbas av ett olycksfall på arbetet också drabbas 
ekonomiskt. Ersättningen för sveda och värk vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom 
med visandedag från och med den 1 januari 2013 lämnas i regel endast om sjukskrivningen 
varat i 31 dagar eller mer. Ersättningen lämnas då från och med första sjukskrivningsdagen. 
 
Så kan man ju inte ha det, för om någon skadar sig så gör det ju ont från och med det att 
skadan inträffade. Många gånger får den skadade även anpassade arbetsuppgifter och är inte 
sjukskriven mer än några dagar, även om läkaren vill sjukskriva personen längre. Det kan 
bland annat handla om att företagen inte vill ”förstöra” sin frånvarostatistik vid olycksfall. 
 
Men enligt regelverket måste man ju vara sjukskriven +31 dagar för att få ut någon ersättning 
överhuvudtaget. Väldigt få läkare sjukskriver någon längre än 14 dagar i taget.  
 
Vi yrkar därför att LO verkar för 
 
att ersättning för sveda och värk enligt TFA-avtalet ska utgå från och med det 

datum olyckan inträffar. Sjukskrivningens längd ska inte påverka ersättningens 
storlek. 

 
Yttrande över motion från Pappers avdelning 51, angående TFA-försäkringen 
 
Motionären tar upp en viktig fråga gällande kostnadsersättning för sveda och värk vid 
olycksfall där TFA-försäkringen gäller. 
 
Vi ställer oss positiva till motionärens tanke om att LO verkar för en sådan ändring i 
regelverket för TFA-försäkringen, för att mildra den ekonomiska effekten för den 
olycksdrabbade. 
________________________________________________________________________ 
Pappers förbundsstyrelse beslutade på sitt sammanträde den 19 augusti 2015 att översända 
motionen till LOs repskap. 
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Utlåtande över motionen 
Motionären yrkar på att kravet på minst 30 dagars arbetsoförmåga för att få ersättning för så 
kallad ”sveda och värk” vid arbetsskada ska tas bort och att ersättning ska utgå från första 
dagen. 
 
Frågan om att ta bort kravet på minst 30 dagars arbetsoförmåga behandlades på LO-
kongressen 2012. Kongressen beslöt då att bifalla förslaget och att en förbättring av villkoret 
för sveda och värk skulle finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i 
kommande avtalsförhandlingar. Kravet fanns därför också med som ett av flera i 
förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv i samband med avtalsförhandlingarna 2013. 
Kravet föll dock bort under förhandlingen och någon ändring av villkoret för sveda och värk 
genomfördes inte. 
 
Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även en ny 
förhandlingsordning. Den innebär att den part som vill förhandla om ändringar av villkoren i 
avtalsförsäkringarna måste säga upp avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli 
möjlig. Att säga upp avtalet om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada är mycket riskfyllt och 
kan innebära att kollektivet förlorar försäkringen. LOs styrelse gör därför bedömningen att det 
i nuläget inte är möjligt att säga upp avtalet om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada vilket 
innebär att någon ändring av villkoret för sveda och värk inte kan genomföras i närtid. 
 
LOs styrelse har dock fattat beslut om långsiktiga mål för 2028. Även där finns kravet på 
förändringar av villkoret för sveda och värk med. LOs styrelse gör därför bedömningen att en 
sådan villkorsförändring är fortsatt angelägen och att den ska finnas med vid en framtida 
uppsägning och omförhandling av Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet: 
 
att bifalla motionen. 
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Motion 3 – Regionala studieregioner 
IF Metall 
 
Från IF Metalls avdelning 51 Sydvästra Skåne har inkommit motion om att LO bildar en 
arbetsgrupp som ska utreda möjligheten att bygga upp tvärfackliga regionala studieregioner. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse anser att möjligheten för att bygga upp tvärfackliga regionala 
studieregioner redan finns. 
 
År 2013 togs gemensamma riktlinjer för tvärfacklig utbildning fram, vilka sedan också antogs 
på vidareutbildningen för studieaktiva (VISA) 2013. För att förtydliga de gemensamma 
riktlinjerna har det även tagits fram ett stöddokument kring tvärfackliga studiekommittéer och 
konferenser som beskriver hur man kan arbeta i tvärfackliga regionala studiekommittéer. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund att LOs representantskap beslutar att 
motionen anses beaktad. 
 
Med vänlig hälsning 
Industrifacket Metall 
 
Anna Jensen Naatikka 
 
Regionala Studieregioner 
I detta avlånga land med så många olika förutsättningar befinner sig LOs Centrala 
Utbildningskommitté i Stockholm och försöker att hitta en gemensam modell som ska passa 
alla. 
 
Kompromiss efter kompromiss och förhandling efter förhandling som passar vissa men inta 
andra. 
 
Förbundsavdelningar och studiefolk i respektive kommitté har tagit god tid på sig att förstå 
och att våga släppa på egna traditioner samt våga lita på att tillsammans är vi starka. Detta har 
inneburit att man ser fördelarna med tvärfacklig verksamhet. 
 
Fördelarna är som vi vet idag - otaliga. Att medlemmar möts över förbundsgränserna är unikt. 
De kunskaper och erfarenheter som delas är unika. 
 
Nu efter så många år av arbete har vi tillsammans startat verksamheten. Men detta är på väg 
att ta slut då förutsättningarna från LO förändrats. Vi som är studieaktiva orkar snart inte mer. 
 
På de sista 8 åren har den tid som vi använder till administration ökat väsentligt. Snart har vi 
inte tid att rekrytera och prata med medlemmar. 
 
Vi planerar och planerar, möte efter möte och bara konstaterar att vi är olika. LO som skulle 
vara till hjälp har blivit ett stort problem för oss studieaktiva. 
 
Många delar av landet har olika problem och lösningar, låt oss anpassa våra behov till vår 
verklighet. 
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Förbundsavdelningarna har blivit geografiskt större. Detta innebär att gränserna är inte de 
samma mellan förbundsavdelningar och ABFs avdelningar. Eftersom ABFs avdelningar 
jobbar på olika sätt ställer detta till problem för förbundets avdelningar. 
 
Ge oss verktyg som är användbara på lokal nivå! 
 
Därför föreslår vi styrelsen besluta att: 
 
-LO skall bilda en arbetsgrupp som ska utreda möjligheten att bygga upp tvärfackliga 
regionala studieregioner. 
 
 
 
 
 
 
Utlåtande över motionen 
I syfte att stödja arbetet med tvärfackliga regionala studieregioner togs det redan 2013, på 
uppdrag av LOs centrala utbildningskommitté (LCU,) fram gemensamma riktlinjer för hur 
arbetet med tvärfackliga utbildningar ska planeras och genomföras. Dessa riktlinjer har sedan 
förtydligats genom att det tagits fram stöddokument kring hur man kan arbeta i till exempel 
tvärfackliga regionala studiekommittéer. Dokumenten är inte styrande utan ska vara stödjande 
i arbetet med att utveckla det regionala studiearbetet till så väl ansvar som organisation.  
 
LOs styrelse föreslår representantskapet: 
 
att anse motion 3 besvarad. 
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Motion 4 – Bemanningsföretag skadar den fackliga styrkan 
IF Metall 
 
Från IF Metalls avdelning 4 Södra Västerbotten har inkommit en motion som innehåller två 
att-satser. Den första att-satsen är att LO, politiskt och avtalsmässigt, driver frågan aktivt om 
att begränsa bemanningsföretagens utbredning på svensk arbetsmarknad. Den andra att-satsen 
är att LO, politiskt och avtalsmässigt, driver frågan aktivt om att begränsa 
bemanningsföretagens negativa effekter på svensk arbetsmarknad. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse delar uppfattningen att fackföreningsrörelsen måste vara aktiv och 
motverka att bemanningsföretagen ger negativa effekter på arbetsmarknaden. Alla LO-
förbunden har tecknat ett bemanningsavtal som på många sätt reglerar branschen, och 
förbunden arbetar hela tiden med att tillsammans utveckla avtalet. Det är viktigt att fortsätta 
detta arbete och arbetet med alla våra medlemmars arbetsmiljö. 
 
Vi anser också att det är en viktig princip att villkoren för anställda regleras i avtal mellan 
parterna. I så stor utsträckning som möjligt vill vi att kollektivavtalen ska styra vilka regler 
som ska gälla på arbetsplatsen, det är på den grunden vi bygger facklig organisering. 
 
I syfte att stärka det fackliga arbetet och öka de bemanningsanställdas trygghet beslutade IF 
Metalls kongress 2014 att IF Metall under kongressperioden bör ställa högre krav på de 
arbetsgivarorganisationer som företräder företag som i hög utsträckning anlitar 
bemanningsföretag. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund att LOs representantskap beslutar att 
motionen avslås. 
 
Med vänlig hälsning 
Industrifacket Metall 
 
Anna Jensen Naatikka 
 
Bemanningsföretag skadar den fackliga styrkan! 
Användande av bemanningsföretag är resultatet av ett medvetet beslut från arbetsgivaren att 
varaktigt begränsa eller minska antalet fast anställda. Det argument som ofta används för att 
göra detta är behovet av att "maximera flexibiliteten" eller söka efter billigare alternativ på 
grund av globalisering och marknadskrafter. 
 
Förskjutning av riskerna 
Effekten av tillfällig arbetskraft är en förskjutning av risken till de anställda. Företagen 
behöver inte på samma sätt som tidigare överväga affärsbeslut när riskerna är överlåtna på de 
anställda. 
 
Sämre arbeten 
För att kunna hantera tillfälliga arbetstagare så övergår företagen allt mer till starkt styrda 
arbeten där arbetsuppgifterna är enkla och utvecklingsmöjligheterna små. I och med detta så 
ökar också risken för arbetsskador som man inte heller behöver ta ansvar över då 
rehabiliteringsansvaret ligger på det uthyrande företaget. Detta innebär att man inte behöver ta 
konsekvenserna som följer av att man har skapat en sjuk arbetsmiljö! 
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Hot mot fackföreningens ställning 
Ett utbrett nyttjande av bemanningsföretag är ett hot mot oss som fackförening. Med många 
olika företag inne på arbetsplatsen så försämras de lokala fackliga organisationernas 
förhandlingsposition. 
 
Försvara de anställda 
Samtidigt så ska LO-förbunden givetvis fortsätta att försvara och aktivt förbättra villkoren för 
de som är anställda inom bemanningsföretagen. 
 
Vi föreslår representantskapet besluta: 
att LO, politiskt och avtalsmässigt, driver frågan aktivt om att begränsa 

bemanningsföretagens utbredning på svensk arbetsmarknad 
 
att LO, politiskt och avtalsmässigt, driver frågan aktivt om att begränsa 

bemanningsföretagens negativa effekter på svensk arbetsmarknad. 
 
IF Metall 
Avd 4 Södra Västerbotten 
 
 
Utlåtande över motionen 
Bemanningsföretagens inträde på svensk arbetsmarknad har förändrat den traditionella bilden 
av hur facklig organisering skall bedrivas. Detta ställer nya annorlunda krav på hur vi skall 
organisera oss, ett led i att underlätta detta är de beslut som togs på kongressen 2012 gällande 
LOs organisationsplan. Där beslutade vi om ett nytt sätt att organisera medlemmar i 
bemanningsföretag, med de kompletterande ändringarna i nu gällande bemanningsavtal 
gällande partsställningen så finns helt nya förutsättningar att organisera medlemmar i 
bemanningsföretag. Förändringen innebär att det centralt ansvariga förbundet har till uppgift 
att initiera och ta ansvar för att det för varje arbetsställe/lokalkontor inom varje 
bemanningsföretag utses en lokalt ansvarig avdelning/lokal facklig organisation. Detta leder 
till att rekryteringen underlättas. 
 
LOs kongress 2012 beslutade enhälligt att LO ska agera för att bemanningsföretag bara kan 
vara ett komplement för att hantera tillfälliga arbetstoppar, detta har LOs styrelse sedermera 
jobbat in LOs långsiktiga mål med lydelsen. ”Senast år 2028 ska in/uthyrning av arbetskraft 
begränsas inom LO-förbundens avtals- och organisationsområden för att motverka 
användandet av in/uthyrning för ett arbetskraftsbehov av mer permanent karaktär” 
 
LO och medlemsförbunden leder ständigt utvecklingen framåt för medlemmarna som jobbar 
under bemanningsavtalet. Detta görs på många olika plan bla, genom att förbättra det 
gemensamma kollektivavtalet, genom att tillvarata medlemmarnas intresse i lokala och 
centrala förhandlingar, initiera och påverka uttalanden i bemanningsbranschens 
auktorisationsnämnd, genom att delta i utredningar och rapporter om bemanningsbranschen, 
samt genom täta kontakter med beslutsfattare. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet: 
 
att anse första och andra att-satsen besvarade. 



10 

 

Motion 5 – Inhyrning 
IF Metall 
 
Från IF Metalls avdelning 13 Bergslagen har inkommit motion om att LO tillsammans med 
alla förbund i LO ska verka för ökat inflytande vid inhyrning. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse anser att det är viktigt att LO-förbunden gemensamt verkar för 
ökat inflytande vid inhyrning. 
 
Alla LO-förbund är parter i bemanningsavtalet och träffas regelbundet i bemanningsgruppen. 
Vid dessa möten utbyts erfarenheter om avtalstolkningar, centrala tvister och frågor om 
inhyrning av alla de slag. Gruppen har även en viktig roll inför och under 
avtalsförhandlingarna. 
 
Det är viktigt att fortsätta utvecklingen av kollektivavtalet och arbetet med arbetsmiljön för de 
bemanningsanställda och på så sätt öka inflytandet. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse föreslår mot denna bakgrund att LOs representantskap beslutar att 
motionen beaktas. 
 
Med vänlig hälsning 
Industrifacket Metall 
 
Anna Jensen Naatikka 
 
Inhyrning 
Efter avregleringen av arbetsförmedling tidigt 90-tal har antalet inhyrda på svenska företag 
stadigt ökat. 
 
Även om avtal rörande lön och andra ersättningar finns för de inhyrda, så är de inhyrda 
utsatta. De inhyrda kan bokas ut till flera olika arbetsgivare inom en ganska kort tidsperiod 
och får inte samma kontinuitet och samröre med en arbetsplats, som arbetsplatsens 
tillsvidareanställda får. Eller så kan de inhyrda bli kvar i flera år hos samma inhyrningsföretag 
och hela tiden misströsta när de inte fick en "riktigt tillsvidareanställning i år heller". 
 
Med anledning av ovan nämnda föreslår vi LO besluta 
 
att tillsammans med alla förbund i LO gemensamt verka för ökat inflytande vid 

inhyrning. 
 
Motionen antagen av IF Metall klubben vid ABB Ludvika 
2015 05 18 
 
Antagen av IF Metalls avdelning Bergslagen 2015-06-05 
/ Olof Långberg 
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Utlåtande över motionen 
LO och dess medlemsförbund är representerade i både centrala och regionala/lokala 
bemanningsgrupper. Den centrala gruppen har till huvuduppgift att tolka och utveckla 
kollektivavtalet och dess tillämpning, samt att man i både den centrala och de regionala/lokala 
grupperna följer utvecklingen på både central och regional/lokal nivå. Dessa grupper utgör 
också arena för erfarenhets och kunskapsutbyte. Detta är ett arbete som visat sig ge mycket 
positiva effekter på utvecklingen för de bemanningsanställda. Parallellt med det arbetet så 
sker förändringar i ett antal förbunds branschavtal, i syfte att öka inflytandet för kundens 
fackklubb innan inhyrning sker på arbetsplatsen. Detta arbete utvecklas ständigt i avsikt att 
bemöta förändringar i motpartens sätt att se på kollektivavtalet och dess tillämpning. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet: 
 
att anse motion 5 besvarad. 
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Motion 6 – Stipendiefondens vara eller icke vara 
IF Metall 
 
Från IF Metalls avdelningar 3 Norra Västerbotten, 4 Södra Västerbotten, 27 Östra Skaraborg, 
28 Västra Skaraborg, 30 Bohuslän-Dal, 34 Borås, 36 Göteborg, 44 Halland, 47 Östra Skåne 
och 51 Sydvästra Skåne har inkommit motion om att LO ska verka för att återställa de 
ekonomiska förutsättningarna till att förverkliga stipendiefondens ursprungliga syfte och mål. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse anser att de ekonomiska förutsättningarna för att underlätta de 
tvärfackliga studierna på lokal nivå är viktiga och därför ska det finnas så få hinder som 
möjligt för att den tvärfackliga verksamheten ska stimuleras. I den studieutredning som LO 
har gjort vill man tillsätta en utredning i syfte att föreslå en långsiktig, förutsägbar och stabil 
finansiering av tvärfacklig utbildning, baserad på de fackliga utbildningsbehoven. 
 
IF Metalls förbundsstyrelse förstår oron som framförs i motionen men vill inte föregå den 
utredning som föreslagits. Dock bör arbetet med utredningen prioriteras högt för att möta ett 
allt större behov av tvärfacklig utbildning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund att LOs representantskap beslutar att 
motionen anses beaktad. 
 
Med vänlig hälsning 
Industrifacket Metall 
 
Anna Jensen Naatikka 
 
Till förbundskontoret, därefter vidare till LOs representantskap. 
 
Från IF Metalls avdelningar 
Norra Västerbotten avdelning 3, Södra Västerbotten avdelning 4, Östra Skaraborg avdelning 
27, Bohuslän Dal avdelning 30, Borås avdelning 34, Göteborg avdelning 36, Östra Skåne 
avdelning 47, Sydvästra Skåne avdelning 51. 
 
Stipendiefondens vara eller icke-vara 
Det fanns en tid då de tvärfackliga studierna inte alls var så blomstrande som nu. En tid då 
flera förbund centralt tillsammans med LO febrilt försökte få avdelningar och sektioner ute i 
landet, att inse det är tvärfackligt som gäller. Dock var många av oss, för att uttrycka det milt - 
lite trögstartade. Stipendiefonden instiftades för att, såsom vi tolkar historien, uppmuntra till 
tvärfacklig medlemsutbildning och tvärfacklig facklig-politisk medlemsutbildning. Oavsett 
förbundstillhörighet, oavsett ekonomi och oavsett lokal studieorganisation. Alla skulle ges 
samma möjlighet till utbildning! 
 
Man såg hur antalet förtroendevalda sjönk, kan hända naggades även en del medlemstal i 
kanten. När tvärfackliga medlemsutbildningar ökar kan man se en tendens till, inte bara ökat 
engagemang och ökad insikt utan även att samtalet kring fikabordet på arbetsplatsen åter 
väcks. Samtalet som ju faktiskt har en direkt koppling till rörelsens överlevnad! 
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Ytterligare en positiv bieffekt av detta ökade engagemang är att antalet förtroendevalda 
försiktigt ökar. Människor som fått smak för bildning, som erövrat kunskap och insikt, förstår 
värdet i att engagera sig. De förstår att det hänger på "just mig". Det är jag som är facket och 
det är jag som tillsammans med mina arbetskamrater, kan förändra och påverka. 
 
Förbundsavdelningar och sektioner har tagit god tid på sig att förstå. Att se fördelarna med 
tvärfacklighet, att våga släppa på egna traditioner och våga lita på att tillsammans är vi starka. 
Även utanför förbundsgränserna. Fördelarna är som vi vet idag - otaliga. Att medlemmar möts 
över förbudsgränserna är unikt. De kunskaper och erfarenheter som delas är unika. 
 
I en tid då förbundsavdelningarna fortfarande inte förstått, trots att såväl förbund som LO-
distrikt avsatt pengar för att underlätta avdelningar och sektioners insikt, är det lätt att förstå 
hur de som då förvaltade fonden ansåg att man borde kunna göra något mer. 
 
I en tid då det fanns ekonomiskt utrymme, passade man på att lägga in även annan verksamhet 
i det utrymme som skulle ligga till grund för medlemmars tvärfackliga bildning inom såväl 
den fackliga som den facklig-politiska sfären. 
 
Ungefär vid samma tid, eller strax därefter, hände plötsligt något i förbunden. Man hade 
bestämt sig. Man sa, "nu jäklar skall vi gasa"! Man stod upp för tvärfackligheten på ett sätt 
ingen tidigare skådat. På konferenser och kongresser, talar man sig nu varm för 
tvärfacklighetens vara. Och tro det eller ej. Förbundsavdelningar och sektioner ute i landet, 
börjar så smått vakna till liv. Sakta men säkert, inser man att det ju finns en poäng med att se 
utanför sina egna väggar. Man har fått upp ögonen för medlemskapets värde och alla 
medlemmars lika rätt till bildning, oavsett förbundstillhörighet. 
  
Dock krockar plötsligt den verkligheten med de tidigare utlovade förutsättningarna. När den 
tvärfackliga verksamheten försiktigt börjar blomstra är stipendiefondens medel slut. När 
avdelningar och sektioner väl börjat nosa på den vackraste av världar, lägger man från 
fondens håll in en tvärnit samtidigt som alla förbund glatt från scenen tar varandra i hand på 
att nu uppnå nya tvärfackliga höjder. 
 
Det är med såväl förvåning som besvikelse vi nu går hem och slickar våra sår. Våra förbund 
signalerar till oss att budgetera som om fonden inte fanns. Våra tvärfackliga kamrater på 
hemmaplan känner sig osäkra på hur den vackraste av världar, nu skall komma att se ut. Det 
som nyss kändes så blomstrande känns nu mest bara... visset. 
 
Vi vill på detta vis föreslå en förändring av fondens vara. Vi vet vad fonden går för. Vi vet nu, 
och även Ni vet nu, att vi kan om vi vill och vågar. Och tro oss, vi både vill, kan och vågar. Vi 
har smakat på den tvärfackliga verksamhetens sötma och vet att vi kommer att fortsätta 
lyckas. Med vissa justeringar kommer vi fortsätta slå världen med häpnad, vi kommer 
fortsätta visa på den fantastiska ökning av verksamhet som vi haft de senaste åren. 
 
Vår uppfattning är dock att fondens värde måste återställas till vad det tidigare varit. Vi skulle 
kunna beskriva bakgrunden till hur fonden såg ut, hur förbunden avsatte medel och LO bidrog 
likaså. Hur stipendiet ut per timme på den tiden var 66 procent av vad det är idag, trots det 
medlen in fortfarande nästintill är oförändrade. Vi skulle vidare kunna peka på att fonden i 
dagsläget endast räcker till en femtedels studietimmar, jämfört med vad den en gång gjorde. 
Av olika skäl självklart, men fakta kvarstår. I en tid då alla med glädje ser på hur avdelningar, 
regioner, sektioner runt om i landet visar på en ökad tvärfacklig verksamhet, räcker fonden 
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endast till en femtedel av vad den en gång gjort. Men Ni vet redan alla dessa fakta. Den som 
läser på om fonden kan sin historia. 
Vän av ordning kan dessutom påpeka att förbunden centralt idag lovar skjuta till pengar om 
fondens medel tar slut så vad finns det att gnälla över? 
Men så lägg ner hela förfarandet då, säger en bitter röst inom oss studieaktiva. Lägg ner hela 
ansökningsförfarandet. Merarbetet med att skicka deltagare, ansökningar, motivera, få avslag, 
meddela förbundsavdelningar som får registrera om, söka på annat håll. Bespara oss all den 
irritation och magsyra som uppstår över att ha en fond som inte fyller någon tillräcklig 
funktion. 
 
Nej, återuppliva fondens berättigande! Kalla in hjärt-lungräddningsmaskinen för nu kör vi så 
det ryker igen! 
 
För att fonden skall återfå sitt berättigande krävs självklart en förändring. Vi måste välja väg! 
Att fortsätta i gamla hjulspår med sinande medel är ingen hållbar utveckling. 
Man skulle kunna se ett antal olika varianter på förändring: 
 
Mer avsatta medel in till stipendiefonden för att återställa någon form av ursprungligt värde. 
Framgent kanske man till och med skulle räkna upp insättningen med någon form av 
indexreglering. Alternativt låta fonden fokusera på antingen LO Ung-utbildningarna eller 
medlemsutbildningar/facklig-politiska medlemsutbildningar. Att låta en sakta men säkert 
sinande fond sprida sina medel på allt från facklig introduktion, medlemsutbildning till 
facklig-politisk medlemsutbildning och LOs Ung-utbildningar OM Facket och OM Samhället 
är inte hållbart för en fond med så lite medel. 
 
Återigen - Vi måste välja väg! 
Därför föreslår vi styrelsen besluta att: 
 
LO skall verka för att återställa de ekonomiska förutsättningarna att förverkliga 
stipendiefondens ursprungliga syfte och mål. 
 
 
Utlåtande över motionen 
Att stödja förutsättningarna så att de tvärfackliga studierna utvecklas positivt är viktigt. LOs 
studieutredning föreslår i sin rapport, som överlämnats till LOs Tvärfackliga Råd, att tillsätta 
en utredning med uppdraget att komma med förslag på hur en långsiktig, förutsägbar och 
stabil finansiering av tvärfacklig utbildning, baserad på de fackliga utbildningsbehoven, kan 
komma tillstånd. 
 
I samband med att studieutredningen avrapporterade sina förslag till LOs Tvärfackliga Råd 
gavs LO-kansliet i uppdrag att utreda hur stipendiefondens medel ska hanteras i framtiden. 
Detta uppdrag verkställs nu av LO-kansliet. Därefter kommer LOs Tvärfackliga Råd besluta 
om eventuella förändringar i stipendiefondens regelverk och ekonomiska förutsättningar i 
övrigt. 
 
LOs styrelse föreslår representantskapet: 
 
att anse motion 6 besvarad. 
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