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Det kan 
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dag. Moncef 
Jerbi, försäk-
ringsrådgi-
vare i SEKO, 
berättar om 
mardrömen i 
tunnelbanan. 
Varje år 
hoppar cirka 
trettio män-
niskor framför 
tågen. Många 
tågförare 
traumatiseras 
för livet av 
dessa tragiska 
händelser. 

NÄRA
Janne Rudén, SEKOs förbunds-

ordförande går i morsans fotspår!

DEN NYA 
ARBETS-
MARKNADEN
Tadeusz Rynkar lämnade sitt hem i 

Polen i februari 2005 för att delta i 

röjningsarbetet efter stormen Gudrun. 

25 april samma år tog en vindfälla 

hans liv. Alla besöker hans familj i 

Polen som fi ck hjälp av svenska facket. 
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egeringen har presenterat sin första stats-
budget. Vi kan konstatera att ett system-
skifte är på gång. Den borgerliga reger-

ingen gör precis som den lovade. Försämrar för 
de sjuka och arbetslösa och ger dem som har 
arbete skattesänkningar. Det regeringen vill är 
att tvinga de arbetslösa att acceptera underbetal-
da jobb på en ny låglönemarknad.

Läs allas kommentarer till regeringens budget, 
sid 23 och beställ Kerstin Fredholms bok »Fint 
hemma« som vi säljer i alla-Butiken, sidan 41. 
Allas reporter Kerstin Fredholm wallraffade som 
piga i privata hem under sex månader. Hon berät-
tar om vad de nya skattesubventionerade hus-
hållstjänsterna innebär i praktiken.

I svåra tider är det viktigare än någonsin att 
vara med i facket. Det är facket, det vill säga du, 
jag och 1,8 miljoner andra löntagare i lo som är 
motståndskraften, när tryggheten på arbets-
marknaden urholkas. Med regeringens politik får 
arbetsgivarna en starkare ställning – då behövs 
facket som en stark kraft för att stödja och för-
bättra dina villkor på jobbet. 

Läs vårt reportage om Skogs- och Träfacket som 
gjort ett enastående fackligt jobb i de sydsvenska 
skogarna under uppröjningsarbetet efter stor-
men Gudrun, sid 8. Entreprenörer från Europas 
alla länder kom för att sida vid sida med de svens-
ka skogsarbetarna rädda vad som räddas kunde 
efter stormens härjningar. Skogs- och Träfack-
et lyckades förhandla fram kollektivavtal för alla 
arbetare, svenska som utländ-
ska, och därmed också säker-
ställa goda löner och trygga 
arbetsvillkor för alla. 

Se upp för systemskifte!

marja koivisto
Chefredaktör

marja.koivisto@lo.se

Marja tycker ...

Nu startar avtalsrörelsen. Facket ska förhandla 
upp din lön och förbättra arbetsvillkoren för alla som 
arbetar inom LO-området. För att nå goda resultat i en 
lönerörelse behövs ett starkt fack, det vill säga du, jag 
och alla andra fackliga medlemmar som solidariserar 
sig för att tillsammans skapa den fackliga kraft som 
krävs för att vi ska få igenom våra krav.
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Hej! Det är vi som är Alla-panelen 
som jobbar för dig. Vi är alla fack-
ligt förtroendevalda och med i det 
redaktionella arbetet i tidningen 
Alla. Vi före slår intressanta  ämnen 
som kan ge inspiration i det fack-
liga arbetet.

Vi kommenterar också texter i 
tidnin gen utifrån vårt perspektiv, 
det vill säga arbetslivet och den 
fackliga vardagen. Var med och 
kommentera materialet i Alla du 
också. Gå in på alla.lo.se så kan 
vi diskutera!
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»En tågförare som 

säger att han glömmer 

ett framförhopp ljuger. 

Hur man lyckas gå 

vidare är olika från per-

son till person och beror 

på hur psykiskt stark 

man är. Jag har haft 

fyra framförhopp varav 

tre med dödlig utgång, 

berättar Moncef Jerbi.«

Moncef Jerbi

ÅLDER  58 år
BOR  I Älta
FAMILJ  Fru och tre vuxna 
barn
FACKLIGA UPPDRAG  
Försäkringsrådgivare, för-
säkringsansvarig för tun-
nelbanan, SJ, Citypendeln 
och Arlandabanan, sitter 
med i klubb-, sektions- 
och avdelningsstyrelsen, 
kassör i fackklubben
FACKFÖRBUND  SEKO
FRITID  Fotboll, hunden, 
vara ute i naturen, tre 
kolonilotter
LÄSER  Tidningar
LIVSMOTTO  Livets spän-
ning fi nns i överraskningar

  

»

4  alla 4.2006
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Han vet att det kan hända. 

Varje dag, varje gång han kör 

tåg. Det värsta och det som gör 

yrket utsatt. Att en människa 

kastar sig framför hans tåg för 

att ta sitt liv. »Framförhopp är en del av 
jobbet. Det är inget vi kan 
förhindra eller förbereda 

oss inför, säger Moncef Jerbi som 
kört tåg i Stockholms tunnelba-
na i 28 år och varit försäkringsråd-
givare i 25 år.

Vi träffar Moncef Jerbi i mäss-
sen vid Gullmarsplans tunnelbane-
station tillsammans med kollegan 
Shah Nawaz, också han veteran 
bland tågförarna. Två arbetskam-
rater som båda varit med om fram-
förhopp med dödlig utgång. Fler 
än en gång. Förutom alla tillbud. 
Båda har valt att fortsätta som tåg-
förare. 

Moncef Jerbi berättar att var-
je år hoppar mellan tjugo och tret-
tio människor framför ett tåg. 
Det är vanligast i samband med 
de stora helgerna och på hösten. 
Många överlever självmordsförsö-
ket, stympade och skadade. En del 
förare jobbar i 40 år utan att råka 
ut för ett enda framförhopp med-
an det finns andra som drabbats 
sju, åtta gånger. 

– Jag var på en kurs tillsam-
mans med personal från brandkå-
ren. Då frågade jag: Hur förbere-
der ni er när ni ska rycka ut? Det 
går inte att förbereda sig. Man får 
prata efteråt istället och bearbeta 
det man varit med om, var deras 

svar. Samma sak gäller 
oss, säger Moncef Jerbi. 

– Hur man lyckas gå 
vidare är olika från per-
son till person och beror 
på hur psykiskt stark man 
är. Jag har haft fyra fram-
förhopp, varav tre med 
dödlig utgång. Den för-
sta tiden efteråt upp-
lever man hoppet väl-
digt starkt. De som har 
bestämt sig står bland 
de övriga trafikanterna 
och kliver bara rakt ut. 
När man kör ensam för-
sta gången och kommer 
till platsen bultar hjärtat 
och man bromsar automatiskt in 
tidigare än normalt. Man känner 
alltid en nervositet när man när-
mar sig stationen där det hände 
och det spelar ingen roll hur lång 
tid det gått. Var finns han? tänker 
man. Filmerna är lagrade i hjär-
nan och jag ser dem fortfarande 
trots att det senaste hoppet inträf-
fade 1988. 

PSYKISKA BESVÄR 

– En tågförare som säger att han 
glömmer ett framförhopp ljuger, 
säger Shah Nawaz. 

Det har gått drygt ett år sedan 
en kille hoppade mot framrutan 
på hans tåg. 

– Hela rutan ramlade mot mig. 
Den ska egentligen inte kunna 
lossna. Jag var väldigt chockad 
och blev också skadad i ena benet. 

Moncef Jerbi och Shah 
Nawaz har båda haft kon-
takt med psykolog och 
kommit tillbaka som de 
flesta förare trots allt 
gör. Men de har kollegor 
som inte orkat fortsät-
ta att arbeta i tunnelba-
nan över huvudtaget på 
grund av psykiska besvär. 

– Det finns möjlighet 
att få andra arbetsupp-
gifter med bibehållen 
lön, oftast är det jobb som 
spärrvakt som erbjuds, 
säger Moncef Jerbi.

Generellt sett är det 
svårt att få psykiska 

besvär godkända som arbetsska-
da men i samband med framför-
hopp brukar det gå på grund av att 
det finns en tydlig diagnos; post-
traumatiskt stressyndrom, och 
skadan kan kopplas till ett ensta-
ka tillfälle. 

Just nu har Moncef Jerbi ett 
pågående ärende i tfa-nämnden 
som gäller ett tillbud och som han 
ännu inte fått svar på. Du kan läsa  
mer om det på sidan 6.

INTE EN CHANS 

– Våra fackliga krav i samband 
med framförhopp är att man ska 
ta hand om föraren enligt vissa 
rutiner. Och hon eller han får inte 
gå tillbaka till säkerhetstjänst, 
det vill säga köra tåg, förrän en 
läkare sagt ok. Teoretiskt sett är 
det möjligt att kräva att alla 

 

3
tips  från 
Moncef

 Var inte 
stressad.
 Gå igenom 
ärendena 
noggrant.
 Ha alla pap-
per i ordning, 
håll reda på 
datum för 
överklagande.

      Moncef Jerbi, försäkringsrådgivare i SEKO:

» Man har inte en chans 
att hinna bromsa«

Fackordföranden pekade på brister. Fick sparken.

4.2006 alla  5
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stationer skulle byggas om. I 
Frankrike till exempel finns det 
en glasvägg längs hela plattfor-
men som gör det omöjligt att gå 
ner på spåret.

Uppbackningen efteråt från fack 
och arbetsledning fungerade bra 
för hans del, tycker Shah Nawaz. 

– Dagen efter träffade jag en 
psykolog vilket man har rätt till 
inom ett visst antal timmar. Jag 
var deprimerad och mådde dåligt 
i flera månader efteråt och gick 
till psykologen ytterligare några 
gånger. 

– Hon sa till mig: »Personen val-
de tåget, inte dig. Det är inget du 
kunde ha förhindrat.« Man kom-
mer in i 50 kilometer i timmen till 
stationen och har inte en chans 
att bromsa. Allt händer så snabbt 
att man inte hinner reagera. Varje 
dag vet jag att det kan hända igen, 
säger Shah Nawaz. 

Efter två veckors sjukskrivning 
ville Shah Nawaz tillbaka till job-
bet. Han fick förbereda sig steg för 

steg genom att besöka olycksplat-
sen tillsammans med platsche-
fen och åka förbi som vanlig pas-
sagerare. 

– Nästa steg var att åka med i 
förarhytten. Då blev jag illamå-
ende. Efter ett tag kunde jag själv 

köra med en annan förare bredvid 
för att till slut köra ensam igen. 

FACKORDFÖRANDEN FICK SPARKEN

Shah Nawaz är den första föraren 
som blivit fysiskt skadad i sam-
band med ett framförhopp. Indi-

På tunnelbanestationen i 

Hagsätra går Olle Lindqvist 

och plockar tidningar. Han vill 

aldrig köra tåg mer efter 25 år 

som tågförare. Han har klarat 

att komma tillbaka efter två 

framförhopp med dödlig utgång 

men efter ett tillbud för några 

år sedan tog det stopp.

»Jag kom in till Björkhagen 
och det satt en tjej på spå-
ret. Jag klarade henne. Hon 

sa att hon ramlat ner och sen för-
svann hon bara. Jag anropade tra-
fikledningscentralen och de frå-
gade om jag kunde fortsätta köra 
så jag slutförde mitt pass och kör-
de till vagnhallen i Högdalen. Det 
var i slutet av passet och jag hade 
bara en station kvar men jag kän-

de att jag mådde dåligt, berättar 
Olle Lindqvist.

Han känner sig illa behandlad. 
På frågan om han kunde ta taxi 
från Högdalen till sitt hem i Alby 
efter tillbudet fick han nej. En tra-
fikmästare från Connex som kom-
mit till depån i Högdalen i sin 
radiobil kunde inte heller skjutsa 
honom eftersom det var för långt. 
Olle Lindqvist fick ensam ta bus-
sen hem. 

KOM TILLBAKA PÅ HALVTID

– Så behandlar man inte folk! Sen 
var jag sjukskriven och gick till 
psykolog. Jag hade kört ihjäl två 
personer tidigare och haft en mas-
sa tillbud. Dessutom hade jag bli-
vit opererad för urinblåsecancer 
vilket medfört att jag har en påse 
på magen där urinen samlas. Det 

är ett handikapp som också gör att 
jag mår psykiskt dåligt. Jag kände 
mig allmänt bräcklig.

Olle Lindqvist kom ändå tillba-
ka som tågförare på halvtid. Han 
plockade tidningar på förmidda-
garna och körde tåg på eftermid-
dagarna. 

– Men jag kände att jag ville ha 
det lite lugnare omkring mig och 
nu plockar jag tidningar sex tim-
mar om dagen. Jag sköter mig 
själv och det är ingen som jagar 
mig. Tidigare kände jag en stress i 
kroppen. Folk sparkar på vagnar-
na, spottar, sliter i dörrarna och 
kastar glåpord efter en vid minsta 
störning i trafiken. Jag hade stän-
digt fjärilar i magen. 

Det blev bara värre för Olle 
Lindqvists del. Han hade inte fått 
någon bra uppbackning vid fram-

»Jag blev deprimerad och kände att det inte   f

Shah Nawaz är den första föraren som blivit fysiskt skadad i samband med ett 

framförhopp. Indirekt bidrog detta till att fackordföranden, Pelle Johansson, 

fi ck sparken från Connex, när han påpekade säkerhetsbrister i tunnelbanan. 

6  alla 4.2006
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Läs mer!

I samband med Pelle Johans-
sons avskedande startade SEKO 
kampanjen »Håll inte tyst!«.Läs 

mer i intervjun med SEKO:s för-

bundsordförande Janne Rudén 

på sidan 34.

förhoppen som han varit med om. 
– Man blir avlöst direkt när 

någon dör och det blev jag. Arbets-
ledningen ville att jag skulle stan-

na hemma några dagar men sen 
började jag köra igen utan att en 
läkare gjorde någon bedömning. 

PLANERADE BEGÅ SJÄLVMORD

Olle Lindqvist tyckte visserligen 
att det fungerade men bilderna av 
hoppen kom upp igen. 

– Det var jobbigt. Jag var depri-
merad, vaknade på nätterna och 
kände att det inte fanns någon 
mening med tillvaron. Det var fram-
förhoppen som var orsaken men 
även andra faktorer i privatlivet. 

Jag planerade att ta livet av mig.
Olle Lindqvist fick avslag på sin 

anmälan om arbetsskada vid det 
senaste tillbudet när tjejen satt på 
spåret. Bevisbördan ansågs inte 
tillräcklig. Enligt afa:s läkare 
finns det inte ett enkelt samband 
mellan de psykiska besvären och 
tillbudet i tunnelbanan. Med hjälp 
av Moncef Jerbi har han överkla-
gat till tfa-nämnden. 

– Numera åker jag buss och 
undviker tunnelbanan, säger Olle 
Lindqvist. 

rekt bidrog den här händelsen till 
att Pelle Johansson, dåvarande 
ordförande i klubb 119, fick spar-
ken från Connex. Pelle Johans-
son pekade på brister i säkerhe-
ten i tunnelbanan. Frontrutan 
på tågen var en och det handlade 
både om förarnas och allmänhe-
tens säkerhet. 

CONNEX SENA MED ÅTGÄRDER

Den tunga pansarrutan som väger 
30 kilo hade släppt tidigare i gum-
milisten, två gånger vid framför-
hopp och en gång när en isklump 
träffat rutan. Huvudskyddsom-
budet Karl-Erik Cedergren la ett 
skyddsstopp efter Shah Nawaz 
olycka som hävdes av Arbetsmil-

jöverket några timmar efteråt. 
Enligt Karl-Erik Cedergren rull-
lar det idag omkring 270 vagnar 
i Stockholms tunnelbana där det 
inte finns någon garanti för att 
de kan utrymmas inom två minu-
ter vilket är den tid man ska klara 
en utrymning på. När man testat 
frontrutan som utrymningsväg i 
en del vagnar har det inte gått att 
rubba rutan. 

sl och Connex har först i sep-
tember 2006 presenterat ett för-
slag till åtgärder, drygt ett år efter 
att Shah Nawaz skadades och fyra 
år efter första händelsen.

Tågförarna har en psykiskt 
påfrestande arbetsmiljö ur flera 
aspekter. Trafikanter som  bråkar 

e   fanns någon mening med tillvaron«

Olle Lindqvist, medlem i SEKO.

Man kommer in i 50 kilometer i timmen till 

stationen och har inte en chans att bromsa. 

Allt händer så snabbt att man inte hinner rea-

gera. Varje dag vet jag att det kan hända igen.«

med varandra, som är hotfulla och 
aggressiva mot förarna när det blir 
störningar i trafiken eller av andra 
orsaker.  Som i många andra jobb 
uppväger arbetskamraterna nack-
delarna i själva  arbetet.

– Kamratskapet är suveränt, 
säger Moncef Jerbi och får med-
håll av Shah Nawaz som tillägger:  

– Vad ska vi göra annars om vi 
inte fortsätter att köra tåg? Vi som 
är gamla och invandrare. Vi har 
jobbat så många år i tunnelba-
nan och har egentligen inget val. 
Det är självklart att fortsätta till 
 pensioneringen.  

text. Kerstin Fredholm

foto. Leif Claesson

Folk sparkar på vagnarna, spottar, sliter 

i dörrarna och kastar glåpord efter en vid 

minsta störning i trafi ken. Jag hade ständigt 

fjärilar i magen.«

»

»

4.2006 alla  7
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STORMEN
DET FACKLIGA LÖFTET Med oerhörd kraft vräkte stormen Gudrun 
omkull var gran och tall som stod i hennes väg och förvandlade de syd-
svenska skogarna till en plockepinnhög. I spåren följde mänskliga trage-
dier. Skogsarbetare förolyckades. Tadeusz Rynkar var en av dem. 
En erfaren skogsarbetare vars liv tog slut i en skog utanför Nybro. 
I den polska byn Solec Zdrój finns hans änka Barbara. Även om pengar 
aldrig kan ersätta hennes man vill hon tacka Sverige för all hjälp hon fått 
av den svenska fackföreningen. 

Andra arbetare hade änglavakt, blev ihoplappade och kunde halta 
vidare i livet med sina arbetsskador. Skogsägare begick självmord när de 
såg sitt livsverk raseras.

Men tillvaron är paradoxal. Tack vare Gudrun finns det också män-
niskor i andra länder som fått möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar, 
bygga hus, köpa bilar, bekosta barnens studier. Tusen utländska företag 
kom hit, med anställda och maskiner. Nästan alla Europas länder var 

med i röjningsarbetet. Gudrun 
satte Skogs- och Träfacket på 
 hårda prov. Minst sagt.

text. Kerstin Fredholm
kerstin@alla.lo.se

foto. Leif Claesson
leif@alla.lo.se

– om hur facket vann kampen om 
lika löner för utländska arbetare

den nya arbetsmarknaden
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»I början var de flesta oför-
säkrade och omfattades 
inte av svenska kollektivav-

tal. Vi var livrädda för lönedump-
ning och att det skulle inträffa all-
varliga olyckor. Upparbetning 
av stormfälld skog är ett farligt 
jobb. Stormen 1969 krävde 50 liv«, 
säger Per-Åke Pålsson, fältom-
budsman, annars ombudsman 
och försäkringsrådgivare i Skogs- 
och Träfacket på lokal nivå.

– Vi fick anonyma påringning-
ar om löner på mellan 25 och 30 
kronor i timmen, i något fall hade 
bara fickpengar betalats ut. När 
vi åkte ut och försökte prata med 
arbetarna fick vi bekräftat att det 
stämde. Vi pressade arbetsgivar-
na tills de betalade ut rätt lön.

Ett löneärende ska inom kort 
behandlas i ad.

Efter mycket stridande, det tog 
ett halvår, träffade facket en över-

enskommelse med Södra, Sveri-
ges största skogsägarförening, om 
att det alltid skulle finnas kollek-
tivavtal när det fanns anställda. 
Då sa även de andra skogsbolagen 
ja till kollektivavtal. 

FACKLIGT STÖD I PRAKTIKEN 

Facket har lyckats vinna de 
utländska arbetarnas förtroen-
de genom att kräva deras rätt till 
likabehandling och företräda dem 
mot arbetsgivarna. Inte bara reto-
riskt utan i praktiken. Ombuds-
männen, skyddsombuden och för-
säkringsrådgivarna har utfört ett 
banbrytande fackligt arbete. 

Bilden av den polske lönedum-
paren som lagt benen på ryggen 
när svenska facket närmat sig har 
trängts undan av en kompetent, 
utländsk yrkesarbetare med sam-
ma rättigheter som en svensk. 
Mycket på grund av fackets håll-
ning att konsekvent rikta kraven 
mot arbetsgivarna och öppet soli-
darisera sig med de utländska 
arbetarna.

– Vi har aldrig varit ute efter att 
köra iväg någon. Det nya och sto-
ra är att skogsbolagen betalat lika 
mycket för en polsk losskapare som 
för en svensk, säger Anders Karls-
son, också han fältombudsman.

De allra flesta som arbetat i sko-
garna har alltså omfattats av ett 
kollektivavtal och arbetsmark-
nadsförsäkringarna har gällt även 
om de enskilda arbetarna inte 
varit fackliga medlemmar.

MELLANHÄNDER

Oavsett hur många kollektivavtal 
som tecknas kan lönen ändå ham-
na i fel händer. I mellanhänder. 

– Jag har en känsla av att det 
finns förmedlingsföretag som 
har plockat hem stora förtjänster. 

Trots avtal har vi svårt att kontrol-
lera exakt hur mycket som beta-
las ut eftersom det sker i ett annat 
land. Vi får helt enkelt lita på de 
arbetstagare vi pratar med. Ris-
ken finns alltid att man håller tyst 
om den verkliga lönen. Även om 
den är lägre än vad den borde vara 
är det bra betalt jämfört med hem-
landets löner. Arbetarna vet att 
om de skulle yppa något blir det 
kanske inte något mer jobb. Men 
jag tror faktiskt att de flesta som 
jobbat i skogen har fått den ersätt-
ning som de ska ha, säger Anders 
Karlsson.
Finns det en risk att utländska 
arbetare hamnar i ett minimi-
lönesystem? Att minimilön fak-
tiskt indirekt införs?

– Oftast har de mer än minimi-
lön. De flesta som kommer hit är 
kompetenta yrkesmänniskor. Jag 
tycker att de ska in i premielöne-
systemet som vi har i avtalet. Vi 
ska kräva samma lön för utländ-
ska arbetare som för oss själva.

ÄVENTYRAD SÄKERHET

Samma rättigheter har även gällt 
arbetsmiljön. Facket har kört en 
tuff linje och skickat ut alla regist-
rerade skyddsombud för att kon-
trollera att företagen levt upp till 
arbetsmiljökraven. 

Vi får se prov på detta när vi föl-
jer med Per-Åke Pålsson och Ove 
Gustavsson, regionalt skyddsom-
bud och försäkringsrådgivare, till 
ett lag planterare i Agunnaryd i 
Ljungbytrakten. De är anställda av 
ett svenskt entreprenörsföretag.

Ove Gustavsson förklarar med 
hjälp av tolk varför han är där. 
Han sätter sig på en stubbe och 
Tomas Pisarek, Dec Waldemar, 
Dinoszak Pawel och Wysocki 
Pawel, alla från Polen, slår sig 

KLASSISKT FACKLIGT FOTARBETE Vi åker runt i områdena där stormen 

härjat och får lyssna till både hårda fakta och skrönor men det bestående 

intrycket är, att i stormskogen gäller svenska kollektivavtal. Klassiskt fackligt 

fotarbete gav resultat.

Stormen Gudrun

8–9 januari 2005 drog stormen 
fram. Den stormfällda skogen 

motsvarar en årsavverkning 

i hela Sverige; ca 75 miljoner 
kubikmeter.

Skogs-och Träfacket tillsatte 
»Stormgruppen« direkt efter 
stormen med uppgift att se över 
behoven av ökade resurser i den 
lokala organisationen, samordna 
arbetet så att det blev så effektivt 
som möjligt och att fungera som 
bollplank när det gällde avtals- 
och arbetsmiljöfrågor.

Antal arbetsolycksfall efter 

stormen: ca 150 rapporterade
Antal dödsfall i uppröjningsar-

betet: 14
Statistiken är osäker eftersom 

Arbetsmiljöverkets statistik i hu-
vudsak enbart omfattar dem som 
har ett svenskt personnummer.
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»Vi pressade arbetsgivarna tills 

de betalade ut rätt lön, berättar 

Per-Åke Pålsson, ombudsman och 

försäkringsrådgivare i Skogs- och 

Träfacket.«

SKOGS- OCH 

TRÄFACKET

ANTAL MEDLEM-

MAR  70 000 med-
lemmar varav 55 000 
arbetar inom trä- och 
sågverksindustrin 
samt inom skogs-
bruket

SKADOR OCH 

OLYCKOR  Idag sker 
det mesta arbetet 
maskinellt och 
belastningsskador är 
det som dominerar. 
Tidigare när skogs-
arbetarna använde 
motorsåg i mycket 
större utsträckning 
var sårskador 
vanliga
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ner runt honom. De verkar 
uppskatta informationen. Ove 
Gustavsson går igenom Arbets-
miljöverkets checklista för storm-
fälld skog med hjälp av tolken.

– Om det är något som inte fun-
kar kommer jag att ställa krav på 
arbetsgivaren, förklarar Ove Gus-
tavsson.

– Har ni fått arbetskläder? 
– Vi har fått vantar, resten är 

våra egna kläder.
– Arbetskläder ska arbetsgiva-

ren stå för. Det är viktigt att ni har 
långärmat och det ska smita åt 
vid handlederna så att inte giftet 
som plantorna är besprutade med 
tränger in i huden. Var byter ni 
kläder om ni blir blöta? 

– I bilen, vi har inget annat 
alternativ.

– Vet ni att det är viktigt att inte 
blanda arbetskläder och gångklä-
der? 

– Det har vi fått information 
om. På campingen har vi ett speci-
ellt skåp för arbetskläder.

– Har ni första förband med er 
när ni jobbar? 

– Nej, det finns i bilen.   
– Det ska ni ha med er.
– Telefon, lägesbeskrivning? 
– Ja, vi har fått telefonkort.
– Skyddshandskar? 
– Vi får nya vantar hela tiden.
Ove Gustavsson fortsätter med 

sina frågor och när alla punkter är 
avbockade sammanfattar han:

– En del saker är inte ordnade 
för er. Arbetskläder, arbetshand-
skar och koja. Jag har redan pra-
tat med er arbetsgivare och han 
ska transportera hit en skogskoja. 
Inom två dagar ska ni få den. 

DEN FARLIGA GIRIGHETEN          

Det är inte ovanligt att de fackliga 
företrädarna upptäcker att säker-
heten får stå tillbaka på grund av 
girighet och snålhet.

– De stora bolagen är bara 
intresserade av att få ner plan-
torna i jorden så billigt som möj-
ligt. Det är entreprenören som är 
ansvarig för utrustningen, skogs-
ägaren har inget arbetsmiljöan-
svar, säger Per-Åke Pålsson och 

Upparbetning av stormfälld skog 

är ett farligt jobb. Här går Ove 

Gustavsson, regionalt skyddsombud 

och försäkringsrådgivare igenom 

Arbetsmiljöverkets checklista för 

säkerhetsrutiner med hjälp av tolk.  
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Ove Gustavsson tillägger:
– Det är farliga gifter skogsar-

betarna kommer i kontakt med i 
bekämpningen av skadeinsekter 
men arbetsgivaren tillhandahål-
ler inte alltid skyddsutrustning. 
Arbetsgivarna vill ha yrkesmän 
som kan jobbet samtidigt är de 
beredda att utnyttja dem genom 
att tumma på säkerheten.

Inte oväntat fanns det också 
lycksökare som dök upp i jeans och 
skjorta efter stormen och utgav sig 
för att vara skogsarbetare.

– Det fungerade inte med någ-
ra amatörer utan krävdes kompe-
tent yrkesfolk. Skogsbolagen gall-
rade hårt bland dem som ville job-
ba och tog sitt ansvar. Facket hade 

sin del i det genom att ställa krav 
och tillsammans med arbetsgiva-
ren försökte vi skapa ordning och 
reda, säger Anders Karlsson. 

–  Vi vet att det har inträffat 
olyckor. Men det är inte speci-
ellt många arbetsolyckor som har 
rapporterats, bara cirka 150, är 
anmälda till Arbetsmiljöverket 
men vi i facket uppskattar att den 
verkliga siffran är över 2  000. En 
siffra som styrks av antalet besök 
på vårdcentraler och sjukhus. 
Mörkertalet är stort.

Det ryktas att folk fick akut 
vård, syddes ihop, skickades hem, 
sen tog man hit nya, sydde ihop 
och skickade hem dem. Till och 
med att förolyckade arbetare 
grävdes ner direkt i skogen.

– Visst har det cirkulerat rykten 
men jag vill inte tro att det inträf-
fat dödsolyckor som inte rappor-
terats, säger Anders Karlsson.

Totalt har 14 dödsfall rappor-
terats, bland egenföretagare och 
anställda.

Språket har varit ett problem. 
Man kunde inte kommunicera i 
arbetslagen och hade inte gemen-
samma rutiner vilket var en orsak 
till att det skedde många olyckor.

FYRA LÅNGPENDLARE

Nu vill vi träffa utländska skogs-
arbetare och höra deras berättel-
ser om arbetet i den svenska sko-
gen. Vi åker vidare till Nybro där 
vi besöker fyra polska skogsarbe-
tare i deras tillfälliga, gemensam-
ma hem. Ett hus med tre rum och 
kök som deras arbetsgivare äger 
och som de får disponera.

Just den här dagen har de kom-
mit hem tidigt. De började plante-
ra redan vid fyratiden på morgo-
nen men var tvungna att avbry-
ta arbetet mitt på dagen på grund 
av alla knott. Inte ens med nylon-
strumpor över huvudet gick det 
att fortsätta.

Alla fyra jobbade i skogen här 
2005 och har nu ett säsongskon-
trakt för 2006.

Det mesta har varit bra i 

Panelen:  
KATHE NILSSON 

Artikeln belyser 
hur viktigt det är 
för alla inblan-
dade att MBL-
förhandlingar ge-

nomförs innan entreprenörer 
eller bemanningsföretag tas in 
på en arbetsplats. 

Jag har egen erfarenhet 
från min arbetsplats där det 
alltför lätt har kommit in ose-
riösa bemanningsföretag. Det 
är viktigt att i förhandlingarna 
ställa krav på kollektivavtal 
och på att även de som kom-
mer in får snittlönen på ar-
betsplatsen. Det gäller också 
att kontrollera om företaget 
skött sina skatteinbetalningar 
– och att ta referenser från 
andra arbetsplatser. 

Glöm inte att begära kopior 
på anställningsbevis, för att 
kunna kontrollera vem som 
kommer in och till vilken lön 
samt vilket företag de är an-
ställda hos. 

Begär även rätt att prata 
med dem som kommer in. Den 
fackliga målsättningen är att 
alla som kommer in ska ha 
skyddsinformation och facklig 
information. Ingenting av detta 
är självklart när bemannings-
företag kommer in, så därför 
är det upp till det lokala facket 
att ställa kraven vid MBL-för-
handlingen. 

Se även till att de som kom-
mer in är med i facket (eller går 
med), informera dem om deras 
rättigheter, vilken lön de ska 
ha osv. Det är viktigt att vi bryr 
oss om även dem som inte är 
medlemmar. 

Poängen är att vi ska göra 
allt vi kan för att säkerställa 
att ingen arbetar med sämre 
villkor än vi själva! Artikeln 
visar att det faktiskt är möjligt 
att åstadkomma lika villkor för 
utländska arbetare som jobbar 
i Sverige genom facklig kamp.

4.2006 alla  13

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO

040_dna_406.indd   13040_dna_406.indd   13 06-10-31   15.28.5506-10-31   15.28.55



Från vänster: Marcin Janicki, Zdzisean Walus, 

Kazik Skowron, Grzegorz Dalach är fyra av de 

ungefär tre miljoner polacker som pendlar till 

andra länder på grund av arbetslöshet, dåliga 

löner och höga levnadskostnader 

i hemlandet. Men de vill inte fl ytta till Sverige. 

»Hela livet fi nns i Polen. Vi känner oss som 

säsongsarbetare. Om de materiella villkoren 

var bättre i Polen skulle ingen komma hit och 

lämna familjen. Barnen växer upp och frun blir 

äldre när vi är borta«, säger Grzegorz Dalach. 
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Sverige. Men Kazik Skowron, 
Grzegorz Dalach och Zdzisean 
Walus har också varit med om en 
tragisk händelse här. Fram till nu 
har de haft en skämtsam jargong 
under vårt möte men skrattet 
tystnar och de är påtagligt berör-
da när de berättar om sin kom-
pis Tadeusz Rynkar som kom från 
samma by i södra Polen som de 
själva och dog i en arbetsolycka 
under röjningsarbetet våren 2005.  

De säger att de var mycket leds-
na men ändå gärna kom tillba-
ka för att jobba hos samma entre-
prenör. 

– Mats tar hand om sina arbe-
tare. Vi är väldigt tacksamma för 
att få jobba hos Mats. Vi har bra 
arbetsvillkor hos honom.

Undersökningar efter olyck-
an visade inte på några brister i 
arbetsmiljön. 

Kazik Skowron, Grzegorz 
Dalach, Zdzisean Walus och Mar-
cin Janicki är fyra av de ungefär 
tre miljoner polacker som pend-
lar till andra länder på grund av 
arbetslöshet, dåliga löner och höga 
levnadskostnader i hemlandet. 
Men de vill inte flytta till Sverige. 

– Hela livet finns i Polen. Vi 
känner oss som säsongsarbeta-
re. Om de materiella villkoren var 
bättre i Polen skulle ingen kom-
ma hit och lämna familjen. Bar-
nen växer upp och frun blir äld-
re när vi är borta, säger Grzegorz 
Dalach. 

Samtalet slingrar sig fram med 
hjälp av Marcin Janicki på engel-
ska och en polsk tolk. På många 
frågor har de gemensamma svar 
och kompletterar varandra. Där-
för redovisas deras svar kollektivt. 
Hur länge kan ni hålla på att 
pendla?

– Om inte villkoren föränd-

ras beror det på tillgången på 
jobb och om vi har hälsan. Förra 
året arbetade vi med röjning utan 
uppehåll. Nu arbetar vi två måna-
der och är hemma en vecka. 

De jobbar sex dagar i veckan 
men väljer själva om de vill jobba 
under veckosluten. 
Om ni jämför skogsarbete i 
Polen och Sverige? 

– I Polen är det ett hårt arbe-
te. Det är det i Sverige också men 
bättre betalt. Dessutom är säker-
heten, arbetskläder och utrust-
ning mycket bättre här. I Polen får 
man inte alltid den lön som utlo-
vats i kontraktet. Sådant kan pas-
sera eftersom det saknas en stark 
fackförening och arbetslösheten 
är hög. Om man inte gillar läget, 
står fem andra  på kö som gärna 
tar jobbet.

Ingen av dem är medlem i pols-
ka facket. 

– På varven och i gruvorna 
finns det starka fackförening-
ar och arbetarna där har en helt 
annan ställning än skogsarbetar-
na. Det finns en speciell försäk-
ringskassa för jordbrukare och 
skogsarbetare och vi betalar själ-
va sjuk-, pensions- och olycksfalls-
försäkringar.
Hade ni stora förhoppningar 
på eu? 

– Ja, när det gällde att arbeta 
utomlands men vi inser mer och 
mer att det är i Polen vi själva mås-
te åstadkomma något för att lan-
det ska få det bättre. 
Hur är kostnadsläget i Polen?

– Lönerna är generellt mycket 
lägre än de svenska. Att leva på en 
lön blir svårare och svårare. Lev-
nadskostnaderna har ökat myck-
et under senare år medan löner-
na ligger kvar på samma nivå. När 
Polen gick med i eu steg pri-

Grzegorz Dalach 

YRKE  15 år som 
skogsarbetare
FAMILJ  Fru och två 
barn. Frun är lärare 
och de hyr en lärar-
bostad. 
– Innan jag kom till Sverige 
tjänade min fru mer. Nu tjänar jag 
dubbelt så mycket. Min stolthet 
växte. Om båda två jobbar har 
man en hyfsad ekonomi. Vi kan 
inte åka till Karibien på semester.
DRÖM  Det viktigaste är att få 
vara frisk och ha bra hälsa.

Kazik Skowron

YRKE  15 år som 
skogsarbetare 
FAMILJ  Fru, en son, 
bor i samma hus som 
svärföräldrarna på 
en lantgård med djur. 
Frun jobbar på gården.
– Den privata ekonomin fungerar 
olika under olika perioder. Vi 
odlar, säljer och jag jobbar med 
skogsbruk.
DRÖM  Renovera huset i Polen.

Zdzislaw Walus

YRKE  8 år som 
skogsarbetare
FAMILJ  Fru och fem 
barn, eget hus och 
ett jordbruk.
– Min fru jobbar  i 
jordbruket. Vi är självförsörjande 
när det gäller jordbruksprodukter.
DRÖM  Hjälpa barnen till en bra 
utbildning. 

 Marcin Janicki

YRKE  jägmästare
FAMILJ  Ensamstå-
ende. Har studerat 
skogsbruk i Sverige 
och Polen. Bodde i 
studenthus under 
studietiden i Polen.
– Att läsa är gratis. Mina föräld-
rar betalade maten och det glada 
livet fi nansierade jag själv.
DRÖM  Ha en älskad familj.

Det ryktas att folk fi ck akut vård, syddes 

ihop, skickades hem, sedan tog man hit nya.

Till och med att förolyckade arbetare grävdes

ner direkt i skogen.
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serna för bensin och gas för 
att man ville ligga i nivå med de 
andra eu-länderna. Också elek-
trisk utrustning, tv och telefon 
kostar mycket men matpriserna 
är skapliga.
Känner ni er jämlika med 
svenska arbetare eller upplever 
ni att ni behandlas som andra 
klassens arbetare?

– Det beror delvis på arbetsgi-
varen men sammantaget betrak-
tas man med respekt här.
Hur fick ni jobb i Sverige?

– Genom en polsk förmedlare. 
Det är konkurrens om utlandsjob-
ben. Vi hade tur som var bekanta 
med förmedlaren.  
Vad anser ni om att svenska kol-
lektivavtal ska gälla i Sverige?

– Det är ett sätt att få  bort ose-
riösa arbetsgivare. Bara fördelar 
ju högre löner utländska arbeta-
re får.
Vad tjänar ni?

– En genomsnittslön för en 
svensk skogsarbetare, mer än 
minimilön. Vi har alla tillägg och 
semesterersättning. Grundlön 
och rakt ackord i planteringen. I 
och med kollektivavtalet har vi 
också arbetsmarknadsförsäkring-
ar. Om vi jobbar mer än sex måna-
der sammanhängande i Sverige 
betalar vi skatt här. 

I TADEUSZ RYNKARS HEMBY

Vi befinner oss i södra Polen och 
åker in i byn Solec Zdrój tio mil 
från Krakow. En liten by med 800 
invånare och känd för sitt fina 
källvatten och sitt spa. Det bäs-
ta vattnet i Europa enligt de som 
bor här.

Vi stannar utanför ett nybyggt 
enfamiljshus med fruktträd på 

tomten och en grönsaksodling. 
På vedtraven ligger en katt och 
solar sig.

Det är ett fint och modernt hus 
men det är inte riktigt färdig-
byggt. Tadeusz Rynkar hann ald-
rig.

Tadeusz Rynkar lämnade Solec 
Zdrój i februari 2005 för att delta 
i röjningsarbetet i skogarna utan-
för Nybro efter stormen Gudrun. 
Men han fick aldrig återse sin 
familj, sitt hus och sin by. Den 25 
april samma år tog en vindfälla 
hans liv. 

Barbara Rynkar, Tadeusz änka, 
och deras tre döttrar Ania, Bea-
ta och Edöta välkomnar oss. En 
nybliven svärson och en pojkvän 
finns också på plats. Det är lör-
dag och enligt traditionen famil-
jemiddag.

För precis en vecka sedan gifte 
äldsta dottern Ania sig. Snart ska 
hon ge sig iväg till Holland med 
sin man för att jobba där. Beata 
studerar kemi. Edöta som är yngst 
går i skolan och det är främst hon 
som översätter till och från eng-
elska.

Vår ankomst väcker starka 
känslor hos Barbara Rynkar. Vi 
ger den sorg hon bär på och som 
förknippas med Sverige ett ansik-
te. Hon har haft många kontak-
ter med Sverige sedan hennes 
man omkom men inga personli-
ga möten. Det var Ania som åkte 
till Sverige efter dödsfallet för att 
hämta hem »dad« som döttrarna 
kallar honom.

– Mamma sa ja till att ni skulle 
komma hit för att hon ville tacka 
alla människor som hjälpte oss. 
Ni har ett annat system än vi, tol-
kar Edöta. 

I Polen får man inte alltid den lön som utlovats

i kontraktet. Sådant kan passera eftersom 

det saknas en stark fackförening och arbets-

lösheten är hög. Om man inte gillar läget, står

fem andra på kö som gärna tar jobbet.«

Barbara Rynkar och hennes 
döttrar berättar att Tadeusz var 
arbetslös och därför åkte till Sve-
rige tillsammans med tre andra 
män från trakten, dem vi träffade 
i Nybro. Ett år tidigare hade han 
varit i Tyskland och arbetat inom 
lantbruket. 

– Problemet är att det finns 
många lediga händer här men 
inga jobb, säger de.

Chefen för ett polskt förmed-
lingsföretag hade varit i Sverige 
och kollat arbetsmarknaden. Han 
kom tillbaka och berättade att i 
skogen fanns det jobb. Männen 
sökte upp honom och han hjälpte 
till att fixa vad som behövdes. 

– Han var den som anställde 
dem, »mainemployer«. Sen fanns 
det en annan underentreprenör.

Det är så familjen uppfattat det 
men företaget var av annan åsikt 
och ansåg att Tadeusz Rynkar 
hade en enskild firma och med 
den motiveringen ville de inte ta 
på sig något arbetsgivaransvar 
efter olyckan.

– Vi fick ingen hjälp från företa-
get i Polen. De betalade ut peng-
arna som »dad« tjänat och de stod 
för transporten av honom hem. 
Först sa de att vi kunde få ut peng-
ar på någon försäkring men sen 
följde bara tystnad. När vi ringde 
frågade de: Varför ringer ni?

Barbara Rynkar anlitade en 
advokat och startade en civilpro-
cess. Men företagets representant 
kom inte ens till domstolen.

Familjen prövade andra vägar 
men det fanns ingen möjlighet att 
få ut några pengar i Polen efter-
som olyckan inte skett där var 
beskedet.

Det blev istället den svens-
ka entreprenören som tog på sig 
arbetsgivaransvaret och därmed 
gällde arbetsmarknadsförsäk-
ringarna i Sverige.
Tycker ni att ni att det svenska 
facket ställt upp som ni förvän-
tat er?

– Jag är överraskad över all 
hjälp vi fått från den svenska fack-

»
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föreningen vilket skett genom en 
polsk kvinna som bor i Nybro och 
som fungerat som tolk. Alla män-
niskor som vi kommit i kontakt 
med i Sverige har varit mycket 
vänliga. Jag är tacksam för att de 
hjälpte oss så mycket, säger Bar-
bara Rynkar.

– Men inga pengar eller något 
annat kan förändra att vår »dad« 

miste livet, tillägger Edöta.
Barbara Rynkar har arbetat 

länge som sjuksköterska i byn. 
Ekonomiskt klarar hon sig även 
om det kan bli svårt på grund 
av huset. Hon tjänar 200 euro i 
månaden på sitt heltidsarbete. De 
senaste sju åren har hon inte fått 
någon löneförhöjning.

– Jag har två dåligt betalda 

jobb. Ett på byns spa och ett på en 
akut öppenmottagning. 

– För två år sen bodde vi i ett 
gammalt hus. Men sen byggde 
»dad« det här huset och det gam-
la revs. Han fixade allt med huset. 
Nu måste vi ringa efter andra när 
något ska repareras och betala, 
förklarar Edöta.

Barbara Rynkar har bli-

Panelen:  
JORGE FLORES  

Stormen Gudrun 
var inte bara en 
tragedi, utan det 
hände ju också en 
del positiva saker. 

Jag tänker närmast på det 
goda arbetet som våra fackliga 
kamrater i södra Sverige visade 
prov på.

Vad röjningsarbetet också 
har visat är att utländska 
arbetare inte är lönedumpare 
och inkompetenta utan att de 
arbetar enligt svenska lagar 
och på samma villkor som sina 
svenska kolleger.

Just så ska facket arbeta! 
Ställa krav på arbetsgivaren 
och vara solidariska med 
de utländska arbetarna. Till 
de krav som vi som fackliga 
ska ställa hör arbetsmiljön, 
särskilt när det gäller att göra 
konsekvensanalyser av kemi-
kalier som används.

Fast egentligen är arbets-
miljön och risker i den ett 
intresse för hela samhället. 
Det är märkligt det som 
rapporteras i artikeln att Ar-
betsmiljöverket inte har bättre 
kontroll på arbetsskadorna. 
Änkan som det berättas om 
fi ck visserligen ersättning 
– men om ryktena stämmer 
är det fl era som avlidit under 
röjningsarbetet.

Finns det oredovisade 
dödsfall? Förhoppningsvis är 
ryktena bara rykten – men om 
de stämmer är det katastrof 
att sådant får hända i Sverige 
på 2000-talet.

»Vi börjar att plantera 

vid fyratiden på mor-

gonen men vissa dagar 

har vi varit tvungna 

att avbryta arbetet 

mitt på dan på grund 

av alla knott. Inte ens 

med nylonstrumpa över 

huvudet gick det att 

fortsätta«, säger Marcin 

Janicki.
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Tadeusz Rynkar lämnade sitt hem i Polen i februari 2005 för 

att delta i röjningsarbetet efter stormen Gudrun. Han fi ck 

aldrig återse sin familj, sitt hus och sin by. Den 25 april samma 

år tog en vindfälla hans liv.  Barbara Rynkar, Tadeusz änka, och 

deras tre döttrar Ania, Beata och Edöta möter oss i sin by och 

tackar Sverige för hjälpen de fi ck mitt i sorgen. 
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betraktade sig som förmedlare.
Tadeusz Rynkar var registre-

rad som egenföretagare inom 
jordbruk. För vårt vidkomman-
de är en enskild företagare som 
hyr ut sig själv att betrakta som 
arbetstagare.

Hallström stod för all utrust-
ning, för boende och bilar vil-
ket bekräftar att han var arbets-
givare. 

Det var först när olyckan 
inträffat som avtalsbrottet upp-
dagades. För att försäkringarna 
skulle betalas ut var vi var tvung-
na att knyta  Tadeusz Rynkar till 
en arbetsgivare.

Hallström hade inte förhandlat 
sin entreprenad med facket och 
dömdes för avtalsbrott. Han fick 
betala 35 000 kronor.

Hallström var omedveten och 
aningslös. Det som talar för det 
är att han hade betalat mycket 
pengar för de polska arbetarna. 
Pengar som han betalade till det 
polska företaget. Det var på inget 
sätt frågan om någon lönedump-
ning från Hallströms sida. 

Men vi misstänker att det pols-
ka företaget tog merparten av 
pengarna som polackerna skul-
le haft. Problemet är att vi inte vet 
hur stor bruttolönen var.

Det framkom inga brister i 
arbetsmiljön. Den granskades 
noga av facket och av Arbetsmil-
jöverket. Man kan inte lasta Hall-
ström för olyckan. Den får skyllas 
på den mänskliga faktorn.

Det tog visserligen lång tid inn-
an man hittade Tadeusz Rynkar 
men det fanns bra instruktioner 
för platsangivelse och kommuni-

vit inbjuden till Sverige för att 
besöka olycksplatsen där ett min-
nesmärke ska resas.

– Någon gång i framtiden, kan-
ske redan nästa år, ska jag resa, 
säger hon.

FACKETS STÅNDPUNKT

Det har slagits fast att den svens-
ka entreprenören Mats Hallström 
som Tadeusz Rynkar arbetade för 
när han omkom varken kan las-
tas för olyckan eller var någon 
lönedumpare. Däremot begick 
han avtalsbrott genom att inte 
förhandla med facket om entre-
prenaden. Vi låter Skogs- och Trä 
i Nybro kommentera olyckan. 
Vi har varit i kontakt med olika 
ombudsmän under arbetets gång. 
Detta är en sammanfattning av 
fackets ståndpunkt.

»I samband med olyckan väck-
tes frågan: Vem är Tadeusz Ryn-
kars arbetsgivare? Det fanns 
delade meningar.

Den svenska entreprenören, 
Mats Hallström, hade kollektivav-
tal med Skogs- och Trä; ett häng-
avtal. Han anlitade sex polska 
arbetare, varav Tadeusz Rynkar 
var en, via ett polskt bemannings-
företag. De gällde för att vara F-
skattare. Man man får inte anlita 
sex enskilda F-skattare. Då måste 
man anställa dem.

Om Mats Hallström skött sig 
hade han vänt sig till facket och 
sagt: Nu ämnar jag anlita sex 
egenföretagare. Då hade vi sagt: 
Du måste anställa dem!

De sex polackerna upplevde sig 
som anställda av det polska före-
taget. Det polska företaget i sin tur 

Panelen:  
IVAN BENGTSSON 

Vi kan en gång 
för alla demen-
tera ryktena 
om att utländsk 
arbetskraft är 

inkompetent och oerfaren.
Vi har här också fått 

bekräftat att svenska fack-
föreningars verksamhet trots 
allt är otroligt bra organiserad 
och har en bra mobilisering. 
Utöver det så har Sverige ett 
bra försäkringsskydd i våra 
kollektivavtal.

Vi kan också konstatera 
att fältarbete är det absolut 
bästa sättet att jobba fackligt, 
och som jag alltid ansett varit 
det bästa arbetssättet både 
för skyddsombud och om-
budsmän. Vilket givetvis var 
tvunget i detta fall för att nå ut 
med information.

Vi kan också konstatera att 
det är många arbetsgivare som 
fortfarande inte har någon koll 
på våra lagar och avtal.

Jag avslutar med att gra-
tulera Skogs- och Träfacket 
för ett gediget fackligt arbete 
och inte minst för det korrekta 
bemötande till de utländska 
arbetarna, detta förbund 
– särskilt avdelningen som 
det står om i artikeln – är ett 
föredöme för andra fackliga 
organisationer. 

Vi fi ck ingen hjälp från företaget i Polen. De 

betalade ut pengarna som »dad« tjänat och 

stod för transporten av honom hem. Först 

sa de att vi kunde få ut pengar på någon för-

säkring men sen följde bara tystnad. När vi 

ringde frågade de: ’Varför ringer ni?’«

kation. Han bedöms ha dött ome-
delbart efter att ha fått ett träd 
över sig och klämts mellan trädet 
och marken. Det blev en väldig 
röra efter olyckan. Vad gällde?

Det polska förmedlingsföreta-
get hade sagt till Hallström att allt 
var grönt. De var egenföretagare 
och hade alla försäkringar.

Med hjälp av en tolk kollade vi i 
Polen vilka försäkringar som gäll-
de och kom fram till att Tadeusz 
Rynkar inte hade något försäk-
ringsskydd där.

»
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Polen

Republik i nordöstra Central-
europa

HUVUDSTAD  Warszawa
SPRÅK Polska
FOLKMÄNGD  ca 39 miljoner
PRESIDENT  Lech Kaczynski 
PREMIÄRMINISTER Jaroslaw 

 Kaczynski (presidenten och 
premiärministern är tvillingar)

VALUTA  Zloty
RELIGION  Ca 95 procent av be-

folkningen är romerska katoliker
Medlem i EU sedan år 2004

P O LEN

Krakow
Solec Zdrój 

Gdansk

Warszawa
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Lördag eftermiddag i Tadeusz Rynkars 

hemby Solec Zdrój med 800 invånare. Det 

är lugnt och stilla, inte så många människor 

ute. Det känns ungefär som i en by på 

svenska landsbygden. En blandning av äldre 

hus och nybyggda villor. Många som jobbar 

utomlands renoverar sina hus eller bygger 

nya när de kommer tillbaka.
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Vi hade väntat oss att Tripp, 
som förmedlingsföretaget hette, 
skulle ta sitt ansvar men det gjor-
de de inte. Vår ståndpunkt var 
klar. Tadeusz Rynkar var anställd 
hos Hallström.

afa var av samma uppfattning. 
Det hade slagits fast att det fanns 
ett arbetstagare–arbetsgivareför-
hållande. Därmed gällde de aktu-
ella försäkringarna, det vill säga, 
tgl (Tjänstegrupplivförsäkring-
en) och  tfa (Trygghetsförsäkring-
en vid arbetsskada). Det betalades 
ut totalt cirka 400 000 kronor.«

2005 var ett tungt år för Mats 
Hallström när Tadeusz Rynkar 
förolyckades i skogen. Mats Hall-
ström kollapsade efter olyckan. 
Och verksamheten reducerades 
rejält.

– Även om Arbetsmiljöverket 

konstaterade att olyckan inte var 
mitt fel kändes ansvaret tungt att 
bära. Tadeusz var äldst och leda-
re för gänget. Han var den mest 
erfarne och hade  jobbat i skogen 
i 20 år. Det var han som sa till de 

andra att vara 
försiktiga.

Mats Hall-
ström beskriver 
olyckan så här:

– En yrkes-
man gjorde ett 
misstag. Han 
vänder ryggen 
till ett träd som 
inte ramlat och 

går bort några meter. Sen kommer 
trädet över honom. Det var maxi-
mal otur och han var inte beredd. 
Jag avbröt jobbet direkt och vi 
åkte dit allihop till platsen, det var 

13 anställda totalt. Polacker och 
svenskar. Jag hade ingen lust att 
fortsätta jobbet men de andra vil-
le fortsätta.

– Jag ville åka ner till begrav-
ningen men kände att jag fixar 
inte det. Jag var så jävla slut och 
kunde inte kommunicera på pols-
ka. Jag ville inte komma dit och 
visa mig god. 

Mats Hallström berättar att han 
letat efter kompetenta skogsar-
betare en lång tid innan han fick 
kontakt med polackerna.

Han känner en polack som bor i 
Nybro sen 20 år och har affärskon-
takter i Polen. Hans kompis kunde 
fixa folk om han vill ha personal. 

– Jag insåg att jag behövde folk 
utifrån. Kunniga skogsarbetare 
var ett absolut krav. Det finns inte 
längre folk i Sverige som har kom-
petens när det gäller manuell fäll-
ning. Den kompetensen släpp-
te man för 30 år sen. Jag var med 
polackerna och jobbade när de 
kom och såg på tio minuter att det 
var yrkesfolk. Det var sant som fir-
man sagt att det var kunnigt folk. 

Mats Hallström berättar att de 
hade egna F-skattsedlar och att 
han betalade lön till det polska 
företaget. 

– Jag betalade 230 kronori tim-
men. Senare har jag förstått att 
firman behöll minst hälften.

Han betraktade sig inte själv 
som någon formell arbetsgivare 
och såg därför ingen anledning 
att förhandla med facket.

– Jag var naiv och helt inriktad 
på att få allt att fungera och bort-
såg från vikten av att sköta det for-
mella. Situationen var extrem och 
arbetsbördan enorm.

Mats Hallström tror att fack-
et ville statuera exempel när han 
dömdes att betala skadestånd för 
att han inte förhandlat om polack-
ernas anställning. Det kan han 
acceptera men han känner sig 
orättvist behandlad när ryktet går 
på bygden att Hallström har polsk 
arbetskraft och där är det ingen 
ordning alls. 

Mats Hallström, 

arbetsgivare

Barbara Rynkar och 

hennes tre döttrar 

sörjer sin man och 

»dad« som omkom i 

uppröjningsarbetet 

efter stormen Gudrun. 
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AVDELNINGEN FÖR NYHETER, NOTISER OCH BASFAKTA  – BESÖK ÄVEN WWW.ALLA.LO.SE

SYSTEMSKIFTE. Den nytill-

trädda borgerliga regeringen 

håller sina vallöften. Alla utlo-

vade försämringar för lönta-

garna fi nns med i dess första 

statsbudget. På sida efter sida 

tas många av de grundläggande 

steg mot det systemskifte som 

ursprungligen bara modera-

terna stod för men som numera 

även de andra borgerliga parti-

erna står bakom.

»Den moderatledda reger-
ingen tar nu ett stort steg 
bort från den svenska 

modellen. Otryggheten kommer 
att öka för alla löntagare med-
an ett fåtal löntagare kommer att 
vinna ekonomiskt, »säger lo:s 
ordförande Wanja Lundby-Wedin 
i en kommentar till statsbudgeten.

Den politiska borgerligheten 
har väntat länge på tillfället att 
få genomföra sina systemskiftes-
idéer i regeringsställning. Denna 
gång är de fyra allianspartierna 
bättre förberedda än de bor-
gerliga regeringar som till-
trädde 1976, 1979 och 1991.

Ur facklig synpunkt kan 
man direkt konstatera att 
försämringarna för lo-för-
bundens medlemmar i denna 
huvudbudget för 2007 är illa nog. 

Men det kommer mer, både i sepa-
rata lagförslag och i vårbud-

geten i april 2007.
I början av finanspla-

nen säger regeringen rent 
ut att de inte hunnit med 

allt nu i höst. De tillägg som 
kommer under nästa år »kan 

därför komma att bli mer omfat-

tande än vad som varit fallet under 
senare år och kan även innebära 
att betydande förändringar skall 
träda i kraft under året«.

Alla analyserar hur regeringens 
budget påverkar dig som är 
löntagare. Vi börjar med 
sagan om tusenlappen. 
Häng med! 

Regeringen försämrar
– precis som de lovat

STATS-

BUDGET

2007

Regeringen omfördelar från dem med allra lägst inkomster, de sjuka och 

arbetslösa, till dem med höga inkomster.

text. Madeleine Randquist (om inget annat anges)
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»Skattereduktion för arbets-

inkomster« kallas den i stats-

budgeten och är den i särklass 

dyraste reformen. 38,7 miljar-

der om året kostar denna skat-

tesänkning, som alliansparti-

erna i valrörelsen beskrev som 

en tusenlapp mer i plånboken.

Men när sagan om tusenlap-
pen möter verkligheten visar 
det sig att den bara är en 

saga. Utom för dem som tjänar 
mer än 25 000 kr i månaden 

(300 000 kr/år). lo-ekonomerna 
har räknat ut att 75 procent av job-
bavdragets pengar kommer att gå 
till dem som tjänar bäst. För 
alla andra krymper tusen-
lappen till några hund-
ringar – som i sin tur 
snabbt äts upp av ökade 
utgifter för fackförenings-
medlemskap, a-kassa och 
trafik försäkring. Och för den som 
haft oturen att förlora jobbet eller 
bli sjuk blir tusenlappen inte ens 
en tumme. Den blir noll kronor.

lo-ekonomernas siffror visar 
att regeringen för löntagarna bak-

om ljuset med sin marknadsfö-
ring av tusenlappen som 

en riktad satsning på låg- 
och medel inkomsttagare. 
I själva verket är den en 
omfördelning från dem 

med allra lägst inkom-
ster, de sjuka och arbetslösa, 

till dem med höga inkomster. En 
sådan felvänd omfördelning är 
inte bara orättvis, utan den ökar 
otryggheten för alla löntagare. 

Tusenlappen som bidde en tumme

STATS-

BUDGET

2007

Tidtabell för försäkringsnyheterna

Jobbavdrag (»tu-
senlappen«, värd från 
några hundra till cirka 
900 kronor) men bara 

till den som har förvärvsinkomst. 
Sjukskrivna, arbetslösa, personer 
med sjuk-/aktivitetsersättning och 
ålderspensionärer får ingenting.

Slopad avdragsrätt för medlems-
avgift i fackförening och a-kassa.

Höjda avgifter till a-kassan. Olika 
stor höjning beroende på antalet 
arbetslösa inom a-kassans verk-
samhetsområde. 

Sänkt högsta ersättning i a-kas-
san från 730 kronor om dagen till 
680 kronor.

Sänkta ersättningsnivåer 
i a-kassan (80 procent blir 70 
procent blir 65 procent efter vissa 
tidsintervall).

Skärpt arbetsvillkor i a-kassan.
Slopat studerandevillkor i a-kas-

san.
Nystartsjobb, dvs sänkt ar-

betsgivaravgift vid anställning av 
personer som varit borta länge från 
arbetsmarknaden till exempel på 
grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Minst 50 000 platser färre i 
AMS-åtgärder. Ett fl ertal AMS-åt-
gärder ska avskaffas successivt.

Den särskilda sjukförsäkringsav-

giften (arbetsgivarnas medfi nan-
siering) slopas. Arbetsgivaravgif-
ten höjs för att kompensera.

Sänkt SGI-tak från 10 till 7,5 pris-
basbelopp utom för föräldrapen-
ning i samband med barns födelse.

Förberedelse inför ändrad 
SGI-beräkning: När exempelvis 
sjukpenning ska betalas ut görs det 
på grundval av 98,9 procent av SGI, 
inte hela SGI.

Sänkt högsta sjukpenning för 
arbetslösa.

Sänkt ålderspensionsrätt för 
personer med sjuk-/aktivitetser-
sättning (från 93 procent av anta-
gandeinkomsten till 80 procent).

Överfl yttning av kostnadsan-
svaret för sjukskrivningar och 
sjuk-/aktivitetsersättning till följd av 
trafi kskada från den allmänna sjuk-
försäkringen till trafi kförsäkringen.

Höjda (eller rättare sagt uppin-
dexerade) bostadstillägg, särskilda 
bostadstillägg och äldreförsörjnings-
stöd för pensionärer som fyllt 65 år.

Skatterabatt för den 
som köper hushållsnära 
tjänster.

Sänkta arbetsgivarav-
gifter för företag/företagare som 
säljer hushållsnära tjänster.

Skatt på trafi kförsäkringspremie 
för att klara avvecklingen av trafi k-
skador som inträffat före 2007. Den 
här ändringen är ett stort steg mot 
att »delprivatisera« den allmänna 
sjukförsäkringen – tillsammans 
med en lagändring som gör att alla 
sjukkostnader för trafi kskador som 
inträffar fr o m den 1 januari 2006 
ska bäras av trafi kförsäkringsta-
garna.

Exakt tidpunkt inte fast-
ställd, under 2007 eller 
2008:

Arbetsgivarens skyl-
dighet att göra rehabiliteringsut-
redning avskaffas. (Lagändringen 
fi nns visserligen inte ännu – men 
hur många rehabutredningar tror ni 
att arbetsgivarna kommer att göra 
från och med nu?)

Rätt för alla arbetsgivare att 
begära läkarintyg från första sjuk-
dagen, oberoende av om det står i 
kollektivavtalet eller inte.

Socialförsäkringsnämnderna ska 
avskaffas.

Tandvårdsreform under 2008 
(oklart om det blir från den 1 januari 
eller 1 juli). Tandvårdscheckar och 
någon form av utökat högkostnads-
skydd.

1 
jan

2007

1 
juli

2007

2007/

2008
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Från den 1 januari 2007 försvin-
ner rätten att dra av fackliga 
avgifter på skatten. Genom 

att slopa avdragsrätten för fack-
förenings- och a-kasseavgifter 
uppnås ett klassiskt högermål: Att 
få fler fackföreningsmedlemmar 
att börja överväga att gå ur facket 
och bara vara med i a-kassan.

HÖJDA AVGIFTER TILL A-KASSAN

A-kasseavgiften ska höjas oli-
ka mycket , beroende på hur stor 
arbetslösheten i branschen är. Ju 
fler arbetslösa, desto högre blir 

avgiften. Utan avdrags-
rätt för vare sig a-kas-
san eller för resten av 
fackföreningsavgiften.

– Arbetslöshet ska 
nu bli den enskildes 

ansvar, konstaterar Wan-
ja Lundby-Wedin. Den bransch i 
vilken löntagaren arbetar, och i 
praktiken också vilken ställning 
individen har på arbetsmarkna-
den, kommer att bestämma avgif-
ten till arbetslöshetsförsäkringen.

FLER FÖRSÄMRINGAR I ARBETS-

LÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Regeringen ger sig även på inne-
hållet i arbetslöshetsförsäkring-
en. Många tjänstemanna- och 
akademikerförbund har redan 
tilläggsförsäkringar  som höjer 
den sammanlagda ersättningsni-
vån vid arbetslöshet. lo-förbun-
dens medlemmar saknar dock 
dessa så kallade inkomstförsäk-
ringar.

I tabellen ovan till höger ser 
du en sammanställning över de 
försämringar som genomförs i 
arbetslöshetsförsäkringen från 
den 1 januari 2007. Den enda för-
bättringen är att föräldrar med 
försörjningsansvar för barn under 
18 år kan få ersättning i 450 dagar 
i stället för 300 dagar som gäller 
som huvudregel.

Så tyckte Sveriges nya finansminister 1992

Anders E Borg, numera Sveriges fi nansminister, var 
1991–1993 sakkunnig i statsrådsberedningens samord-
ningskansli. I boken »Generell välfärdspolitik – bara 
magiska ord?« från 1992 skrev han bland annat 
följande: »Att på ett rationellt och humant sätt ned-

montera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka 

den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och 

den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgifter 

åtminstone under de närmaste 3–4 decennierna. 

Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och be-

svikelser, precis på samma sätt som det mödosamma 

arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.«

Är det någon som tror att han i grund och botten ändrat uppfattning?

Försämringar för de arbetslösa

STATS-

BUDGET

2007

Försämringar i arbetslöshetsförsäkringen

Från den 

1 januari 2007 I dag

Högsta dagpen-

ningen 

680 kr/dag 730 kr/dag under de 
första 100 dagarna

Arbetsvillkoret Oklart hur det 
nya arbetsvillkoret 
exakt formuleras. 
Klart är dock att det 
kommer att krävas 
minst 12 månaders 
arbete i stället för 6 
månader.

Studerandevillko-
ret slopas.

Minst 6 månaders arbete 
med minst 70 arbetade tim-
mar per månad.

Alternativregeln är 
minst 450 timmar under 
en sammanhängande tid 
på 6 kalendermånader och 
utfört arbete under minst 
45 timmar under var och en 
av dessa månader.

Det fi nns också ett 
studerandevillkor där 
avslutade heltidsstudier i 
vissa fall kan kvalifi cera till 
ersättning på grundnivå.

Ersättningsnivå 80 procent (upp 
till taket) under de 
första 200 dagarna.

70 procent i yt-
terligare 100 dagar, 
eller ytterligare 250 
dagar om man har 
barn under 18 år.

65 procent 
i en jobb- och 
utvecklingsgaranti 
eller i ytterligare en 
300/450-dagars-
period.

80 procent (upp till 
taket). Detta gäller även 
vid deltagande i aktivi-
tetsgarantin, AGAn, som 
från årsskiftet förvandlas 
till jobb- och utvecklings-
garanti med ännu inte 
fastställt innehåll.

Anders E Borg
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Motiveringen i budgetpro-
positionen till försämringarna är 
talande. Regeringen skriver bland 
annat följande: »Blir ersättnings-
perioden långvarig kan en alltför 
generös försäkring minska män-
niskors möjligheter att hitta ett 
nytt jobb. Arbetslöshetsförsäk-
ringen bör reformeras så att arbe-
te alltid lönar sig mer än arbets-
löshet och att flaskhalsar på 
arbetsmarknaden undanröjs.«

Propositionsspråket är förrä-
diskt och »halt«. Här talas om möj-
ligheter att hitta ett nytt jobb och 
om att det ska löna sig att arbeta. 
De vackra orden döljer låglönear-
betsmarknaden i borgarnas efter-
längtade systemskifte. A-kasse-
reglerna är redan i dag sådana att 
den som uppbär arbetslöshets-
ersättning är tvungen att ta alla 
erbjudna jobb även om lönen är 
lägre än dagpenningen. Gränsen 
är 10 procent lägre.

Så. Om man sänker dagpen-
ningen och ersättningsnivån, så 
följer 10-procentsregeln med ned-
åt. I den moderatledda regering-
ens Sverige kommer arbetslösa 
efter årsskiftet ytterst att behö-
va ta jobb där lönen är 10 procent 
lägre än jobb- och utvecklings-
garantins (den »nya aga:ns«) 65-
procentiga ersättning.

FLER LÅGLÖNEJOBB I SIKTE

»De nya moderaternas politik syf-
tar till att det inte ska löna sig att 
vara arbetslös. Arbetslinjen blir 
en låglönearbetslinje. Här passar 
förslaget att införa skatteavdrag 
för hushållsnära tjänster in. Först 
genomför man stora skattesänk-
ningar för de rika, sedan tvingar 
man arbetslösa att ta låglönejobb, 
kanske två stycken, för att över-
leva.« Förre finansministern Pär 
Nuder skrädde inte orden i riks-
dagsdebatten när den nya borger-
liga regeringens första statsbud-
get lades fram.

De som hade tänkt sig att skaffa 
sig en »vit piga« med skatterabatt 
får dock vänta ett tag. Regering-
en har inte hunnit med alla beräk-
ningar och andra förberedelser 
som behövs för skatterabatterna på 
så kallade hushållsnära tjänster.

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

Den 1 juli 2007 träder en av den 
nya regeringens paradreformer 
dock i kraft. Det gäller både skat-
terabatt för den som köper och 
sänkta arbetsgivaravgifter för den 
som säljer »hushållsnära tjäns-
ter«. Hit kommer antagligen att 
räknas restauranger, frisörer, 
skönhetssalonger, företag/före-
tagare som städar och/eller pas-
sar barn hemma hos privatperso-
ner osv.

Regeringen återkommer till 

riksdagen under våren med lag-
förslag om detta.

NYSTARTSJOBB MEN 

FÄRRE AMS-ÅTGÄRDER

Från 1 januari 2007 träder en del 
mer konventionella jobbsatsning-
ar i kraft. Det gäller så kallade 
nystartsjobb, där arbetsgivare får 
skatterabatt om de anställer någon 
som varit arbetslös eller sjukskri-
ven länge (ett år för vuxna, ett halv-
år för unga upp till 24 år), en asyl-
sökande med uppehållstillstånd, 
en kvotflykting eller en person som 
uppbär sjuk-/aktivitetsersättning. 
Skatterabatten ges i form av slopad 
arbetsgivaravgift – utom pensions-
avgiften – under lika lång tid som 
nystartsjobbaren varit borta från 
arbetslivet före anställningen.

Att allianspartierna, särskilt 
moderaterna, länge har misstrott 
ams är välkänt. Följdriktigt är 
det inte osthyveln utan macheten 
som regeringen tar fram när det 
gäller arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. I ett första steg blir det 
drygt 50 000 färre platser i ams-
åtgärder. Regeringen motive-
rar nedskärningarna med att det 
finns en rad åtgärder som »mot-
verkar arbetslinjen«.

»Det gäller friår, plusjobb, 
utbildningsvikariat, akademi-
kerjobb, datortek, interprak-
tikstipendier, arbetsmarknads-
utbildning inom det reguljära 
utbildningsväsendet samt all-
mänt och förstärkt anställnings-
stöd. För dem som står längst 
från den reguljära arbetsmark-
naden behålls dock det särskilda 
anställningsstödet och anställ-
ningsstödet för långtidssjuk-
skrivna«, skriver regeringen i 
budgetpropositionen.

– Färre åtgärder och mindre 
programvolymer i arbetsmark-
nadspolitiken ger arbetsförmed-
lingarna tid att ägna sig åt att fak-
tiskt förmedla arbeten, var den 
nye finansministern Anders Borgs 
motivering vid budgetpresenta-
tionen inför riksdagen. 

Läs mer!

Läs LO-ekonomernas budget-
kommentar på www.lo.se/home/
lo/home.nsf/unidview/ D847E
DD5617A0C04C1257209004 
EF064/$fi le/loekonomerna_bud-
getokt2006.pdf

Räkneexempel

LO-ekonomerna presenterar ett 
enkelt räkneexempel som gäller 
en person som när hon/han 
arbetade tjänade 18 700 kronor 
i månaden. Som arbetslös får 
hon/han i dag nästan 15 000 från 
a-kassan. Med regeringens för-
slag kommer ersättningen efter 
40 veckors arbetslöshet i stället 
att bli knappt 13 100 kronor från 
a-kassan och efter 60 veckor 
12 155 kronor vid deltagande i en 
jobb- och utvecklingsgaranti.

Propositionsspråket är förrädiskt och »halt«. 

De vackra orden döljer låglönearbetsmarkna-

den i borgarnas efterlängtade systemskifte.
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Den höjning till 10 prisbasbe-
lopp av den högsta sjukpen-
ninggrundande inkomsten, 

sgi, som den socialdemokratis-
ka regeringen genomförde den 1 
juli 2007 försvinner vid årsskif-
tet. sgi-taket återgår till 7,5 pris-
basbelopp, vilket år 2007 kommer 
att motsvara 25 188 kronor i 
månaden. Därmed gäller 
åter samma inkomsttak i 
hela den allmänna sjuk-
försäkringen.

TAKET I FÖRÄLDRAFÖRSÄK-

RINGEN BEHÅLLS DELVIS

I föräldraförsäkringen behåller 
regeringen dock det högre taket. 
Men det gäller bara för föräldra-
penning i samband med barns 
födelse, inklusive för de tio pappa-
dagarna. Även efter den 1 janua-
ri kommer inkomsttaket för dessa 
former av föräldrapenning att lig-
ga kvar på 10 prisbasbelopp, vilket 
under 2007 kommer att motsvara 
33 583 kronor i månaden.

Däremot sänks inkomsttaket 
för havandeskapspenning och 
tillfällig föräldrapenning (vård av 
sjukt barn-dagarna) till 7,5 pris-
basbelopp.

SÄNKT SJUKPENNING 

FÖR ARBETSLÖS

I konsekvens med att den högsta 
ersättningen i a-kassan sänks från 
730 kronor om dagen till 680 kro-

nor om dagen, sänks också den 
högsta sjukpenningen för den 
som är arbetslös. Den blir från års-
skiftet 486 kronor (i dag 521 kro-
nor).

ÄNDRAD BERÄKNINGSGRUND FÖR 

SGI SÄNKER SJUKPENNINGEN

Den sjukpenninggrundan-
de inkomsten, sgi, fast-
ställs i samband med att 
det är aktuellt att betala ut 
exempelvis sjukpenning. 

Det som Försäkringskas-
san tittar på är vilken inkomst 

man har i dag och kan förväntas 
ha under en period framöver, till 
exempel det närmaste året.

Regeringen vill ändra på detta 
och använda historisk inkomst i 
stället för framtida inkomst, allt-
så titta bakåt i tiden (troligtvis ett 
år, fast det inte står klart uttryckt 
i budgetpropositionen). I vän-
tan på att denna ändring genom-
förs, kommer sgi från årsskiftet 
att multipliceras med 0,989 innan 
sjukpenningen beräknas – vilket 
alltså ger en något lägre sjukpen-
ning än i dag.

Försämringen i sjukpenning 
på 176 kronor i månaden låter väl 
inte så mycket, men på ett år blir 
det 2 112 kronor i lägre sjukpen-
ning. Och inget hindrar ju den-
na eller någon annan regering att 
föreslå riksdagen att man nästa 
gång ändrar beräkningsgrunden 
till 98, 97, 96 eller en ännu lägre 
procentsats av sgi.

MEDFINANSIERINGEN FÖRSVINNER 

– ARBETSGIVARAVGIFTEN HÖJS

Från årsskiftet slipper arbetsgi-
varna medfinansieringen av sjuk-
penningen. Staten tar tillbaka 
hela ansvaret för att betala sjuk-
penning från och med sjukdag 15. 
Oavsett om det gäller heltids- eller 
deltidssjukskrivning. Men det är 
inte gratis för arbetsgivarna. 

Försämringar för de sjuka

Räkneexempel

Den här lilla försämringen är inte 
så oskyldig som den ser ut. Ta 
följande exempel: En person har 
en månadslön 20 000 kronor 
och SGI:n fastställs till samma 
belopp. 98,9 procent av 20 000 
kronor är 19 780 kronor. Sjukpen-
ningen på 80 procent är 15 824 
kronor men skulle ha varit 16 000 
kronor utan SGI-sänkningen.

STATS-

BUDGETEN

2007

Panelen:  
KATHE NILSSON 

Efter att ha läst 
regeringens 
 förslag förstår 
jag inte hur 
de tror att de 
planerade för-

sämringarna ska skapa några 
nya jobb.

Hur kan sänkt arbetsgivar-
avgift för att arbetsgivarna 
ska anställa sjuka, sjukpen-
sionärer, asylsökande och 
arbetslösa innebära att fl er 
jobb skapas? 

Jag tror inte att arbetsgi-
varna kommer att anställa 
fl er utan de kommer istället 
att välja den arbetskraft som 
är billigast! 

Vad har regeringen tänkt 
att de som inte blir anställda 
ska göra? Gå på socialbi-
drag?

För mig ser det ut som 
att åtgärderna snarast är 
till för att öka trycket på 
 arbetsmarknaden så att de 
som arbetar inte ställer krav 
på högre löner och att de som 
är arbetslösa ges en pris-
pressarroll. Om vi löntagare 
blir nertryckta i skorna så 
kommer vi inte att våga ställa 
krav utan snällt jobba när, 
hur och till vilken lön som de 
snälla arbetsgivarna nu vill 
ge oss.

Nu gäller det att vi lön-
tagare är solidariska med 
varandra och inte ställer 
upp på den storslakt som 
den nya borgerliga arbetar-
regeringen har påbörjat. 

Har det inte märkts att 
fackföreningsrörelsen 
varit en kamporganisation 
förr, så är det dags att visa 
det nu! 

Ensam kan jag som lön-
tagare inte göra mycket 
men tillsammans kan vi 
 förfl ytta berg.
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Nu tar borgarna chansen att 
genomföra den delprivatise-
ring av den allmänna sjuk-

försäkringen som de förespråkat 
sedan 90-talet. Äger du trafikför-
säkringspliktigt motorfordon? 
Då blir trafikförsäkringen dyra-
re från 2007. Antagligen sker höj-
ningen när din nästa årsförfal-
lodag inträffar 2007. Höj-
ningen beror på två saker:

Regeringen vill att alla 
kostnader för sjukpen-
ning och sjuk-/aktivitets-
ersättning som beror på tra-
fikskada i fortsättningen ska 
betalas genom trafikförsäkring-
en. Det gäller alla trafikskador 
från och med årsskiftet. För att 
klara detta nya ansvar, måste för-
säkringsbolagen höja trafikför-
säkringspremien.

Dessutom tar staten ut en skatt 
på trafikförsäkringspremier från 
den 1 juli 2007. Det innebär att tra-
fikförsäkringen höjs ytterligare. 
Den här »avvecklingskostnads-
skatten« är retroaktiv, eftersom 
syftet med den är att även kostna-
derna för befintliga trafikskador 
ska belasta fordonsägarna. Skat-
ten kommer att kosta försäkrings-
tagarna cirka 1,5 miljarder kronor 
2007 och cirka 3 miljarder kronor 
per år under 2008 och 2009.

NÄSTA PRIVATISERINGSOBJEKT?

Överflyttningen av kostnadsan-
svaret för trafikskadornas sjuk-
frånvarodel handlar inte om tra-
fiksäkerheten eller om att klämma 
åt bilägarna för att rädda miljön. 
Dessa argument är bara fernis-
sa på ett för högerkrafterna efter-
längtat första systemskiftessteg. 
Nu privatiserar man trafikskade-
delen av det allmänna sjukförsäk-
ringssystemet. Vilket eller vilka 

fortsatta steg ligger på alliansre-
geringens ritbord? Troligtvis kom-
mer vi att få se argument för att i 
nästa steg lyfta ut arbetsskadorna 
ur socialförsäkringssystemet, både 
sjukpenning-/sjukersättningsde-
len och arbetsskadeersättningsde-
len. Och för att i ett tredje steg lyfta 

ut sjukpenning, rehabpenning 
och sjuk-/aktivitetsersätt-

ning till anställda.
Som vi tidigare rapporte-

rat i Alla pågår en översyn 
av socialförsäkringssyste-

met. Förra generaldirektören 
Anna Hedborgs första utredning 

har avslutats och kommer att föl-
jas av en parlamentarisk utredning 
– tillsatt av alliansregeringen och 
med borgerlig majoritet. Redan i 
direktiven till Hedborgs utredning 
stod det att utredaren ska under-
söka möjligheterna att flytta över 
en del av ansvaret för de allmänna 
försäkringarna på arbetsmarkna-
dens parter.

Är det någon som tror att alli-
ansregeringen inte kommer att  
koka privatiseringssoppa på detta? 
Trafikförsäkringsändringen 2007 
är det första steget, den första pla-
nerade kilen. Målet är systemskif-
te, att avskaffa det generella soci-
alförsäkringssystemet. 

En kil in i det generella 
socialförsäkringssystemet

Läs mer på alla.lo.se

Alla-artiklar på samma tema:
Ny utredning: Nu formas 

framtidens socialförsäk-
ringar www.alla.lo.se/zino.

aspx?articleID=1264

Direktivet till Anna Hedborgs 
socialförsäkringsutred-
ning www.alla.lo.se/zino.

aspx?articleID=1265

Privatiserad sjukförsäkring 
– en gengångare www.alla.lo.se/

zino.aspx?articleID=933

Arbetsgivaravgiften, som sänk-
tes när medfinansieringen inför-
des, höjs igen. Det blir en skatte-
växling tillbaka till det läge som 
gällde före den 1 januari 2005. 
Den lagstadgade sjuklöneperio-
den finns kvar och omfattar som 
tidigare de första 14 sjukdagarna 
(utom karensdagen, förstås).

FÖRSTADAGSINTYG

Rätten för arbetsgivare att i vis-
sa fall kräva läkarintyg från första 
sjukdagen finns inskriven i en del 
kollektivavtal. Regeringen vill att 
dessa så kallade förstadagsintyg, 
som alltså hittills reglerats i kollek-
tivavtal, i framtiden ska vara något 
som varje arbetsgivare ska ha rätt 
att själv bestämma om, ensidigt.

När denna reform ska träda i 
kraft anges inte i denna budget-
proposition, men det är nog inte 
en alltför djärv gissning att den 
kommer under nästa år.

SÄNKT PENSIONSRÄTT 

FÖR PERSONER MED SJUK-/

AKTIVITETSERSÄTTNING

Alla inkomster ger pensionsrätt i 
det allmänna pensionssystemet, 
även socialförsäkringsersätt-
ningar som bygger på inkomst. 
Det betyder att även den som slu-
tat jobba på grund av sjukdom 
eller skada och uppbär sjuk-/akti-
vitetsersättning (»förtidspensi-
on«) fortsätter att tjäna in pen-
sionsrätt.

Hela den så kallade antagande-
inkomst som sjuk-/aktivitetser-
sättningen grundas på har aldrig 
legat till grund för pensionsrät-
ten. Hittills har staten dragit av 7 
procentenheter, så att 93 procent 
av antagandeinkomsten grun-
dat framtida ålderspensionsrätt. 
Från och med nästa år sänks den-
na andel till 80 procent – vilket i 
slutänden leder till lägre allmän 
pension. 

Försämringen drabbar alla men 
den som fått sjuk-/aktivitetser-
sättning i unga år drabbas natur-
ligtvis hårdast. 

STATS-

BUDGET

2007

28  alla 4.2006

070_nyheter_406.indd   28070_nyheter_406.indd   28 06-10-31   13.48.2606-10-31   13.48.26

www.alla.lo.se/zino.aspx?articleID=1264 
www.alla.lo.se/zino.aspx?articleID=1265 
www.alla.lo.se/zino.aspx?articleID=933 


Arbetsgivaren slipper 
rehabutredningarna

Det första steget mot att befria 
arbetsgivaren från ansvaret för ar-
betsanpassning och rehabilitering 
tas i regeringens budgetproposition. 
Reformen är inte helt klar, men 
inriktningen är desto klarare. 

Arbetsgivarens lagstadgade 
ansvar för att göra rehabiliterings-
utredning ska upphöra. Denna 
skrivning kommer, oavsett vid vilken 
tidpunkt som själva lagändringen 
läggs fram för riksdagen, att ome-
delbart leda till en nedgång i de 
(redan nu få) rehabiliterings-
utredningar som görs på 
arbetsplatserna.

Detsamma gäller det 
system av »rehabiliterings-
koordinatorer«, om vilket 
regeringen skriver att det »ökar för-
utsättningarna för att driva och följa 
rehabiliteringsprocessen för den 
enskilde på ett effektivt sätt. En ko-
ordinator kan också vara ett stöd för 
arbetsgivarens rehabiliteringsverk-
samhet«. Ett sätt som arbetsgivare 
redan använder sig av för att klara 
både rehabiliteringsutredningar och 
arbetsanpassning/omskolning/ar-
betsträning är att gå samman i så 
kallade arbetsgivarringar. Dessa 
kan antingen vara ideella föreningar 
eller – allt vanligare – drivas i före-
tagsform.

Ett annat sätt är att köpa en 
rehabiliteringsförsäkring hos ett för-
säkringsbolag. Genom försäkringen 
får arbetsgivaren tillgång till en 
rehabcoach/rehabsamordnare som 
hjälper till med det praktiska kring re-
habiliteringen. Båda metoderna torde 
vara sådana som den nya regeringen 
kommer att titta närmare på, för i 
båda fallen handlar det om att privata 
aktörer får ett större spelrum.

Kombinerat med den större roll 
som regeringen skriver att de vill 
att privata arbetsförmedlingar och 
bemanningsföretag ska ha som 
konkurrenter till arbetsförmed-
lingen, ser vi här ytterligare ett steg 
mot systemskiftet. 

Socialförsäkrings-
nämnderna avskaffas

Någon tidplan anges inte för 
denna reform, men även här är 
inriktningen klar. Socialförsäkrings-
nämnderna, som bland annat fattar 
beslut om sjuk- och aktivitetser-
sättning ska avskaffas och ersättas 
med en ny beslutsform.

Tandvårdscheckar 
från 2008

Socialdemokraterna lovade att 
genomföra en tandvårdsreform 

med utökade högkostnads-
skydd under 2008. Den 
borgerliga alliansen kontra-
de under valrörelsen med 
att utlova en nästan likadan 

tandvårdsreform under 2007.
Nu visar det sig att den inte blir av 
förrän 2008 i alliansens regi heller. 
Då kommer någon form av förbätt-
ring av högkostnadsskyddet, liksom 
en tandvårdscheck (på ännu ej fast-
ställt belopp; i valrörelsen nämndes 
300 kronor) som kan användas som 
delbetalning eller för att bekosta 
tandundersökning vartannat år. 

Höjda bostadstillägg 
för pensionärer

Regeringen indexerar upp taken 
för högsta ersättningsbara bo-
stadskostnad för pensionärer från 
årsskiftet, men rör inte grundstruk-
turen. 2006 års belopp anges inom 
parentes.

BTP. För personer som har fyllt 65 
år blir BTP 93 procent av en högsta 
bostadskostnad på 5 000 kronor i 
månaden (4 850 kronor) för ogift 
och 2 500 kronor i månaden (2 425 
kronor) för gift pensionär.

För personer under 65 år, alltså 
för alla som uppbär sjuk-/aktivitets-
ersättning, ligger BTP under 2007 
kvar på 91 procent av max 4 500 
kronor i månaden för ogift och 
2 250 kronor i månaden för gift.

STATS-

BUDGET

2007

DETTA ÄR EN INFORMATIONSBILAGA FRÅN LO

SBTP och äldreförsörjningsstöd. 

Det särskild bostadstillägget SBTP 
kommer år 2007 att ligga på 1,294 
gånger prisbasbeloppet för ogift 
och 1,084 gånger prisbasbeloppet 
för gift. Det gäller oavsett ålder.

Taken på högsta bostadskostnad 
skiljer sig dock fortfarande åt bero-
ende på om pensionären har fyllt 65 
år eller inte. Efter fyllda 65 år ligger 
taket på 6 200 kronor i månaden 
(6 050 kronor) för ogift och 3 100 
kronor i månaden (3 025 kronor) 
för gift. Före 65 års ålder ligger 
bostadskostnadstaken kvar på 
5 700 kronor i månaden för ogift 
och 2 850 kronor i månaden för gift.

Äldreförsörjningsstödet byg-
ger på samma regler som SBTP. 
Äldreförsörjningsstödet är en 
bidragsform för personer över 65 år 
som tjänat in en mycket liten eller 
ingen pensionsrätt i Sverige (främst 
anhöriginvandrade pensionärer). 
Genom denna ersättningsform tar 
staten ansvaret för dessa personer, 
som därmed slipper söka socialbi-
drag för sitt uppehälle. 

2007 års basbelopp

DET »VANLIGA« 

PRISBASBELOPPET

Det »vanliga« prisbasbeloppet 
för år 2007 blir 40 300 kronor 
(en höjning med 600 kronor 
från 2006 års prisbasbelopp 
som är 39 700 kronor).

DET FÖRHÖJDA 

PRISBASBELOPPET

Det förhöjda prisbasbeloppet 
för år 2007 blir 41 100 kronor 
(en höjning med 600 kronor 
från 2006, då det förhöjda pris-
basbeloppet varit 40 500).

INKOMSTBASBELOPPET

Inkomstbasbeloppet för år 2007 
blir 45 900 kronor (en höjning 
med 1 400 kronor från 2006 
års inkomstbasbelopp som är 
44 500 kronor).
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Omställningsstödet ges i form 
av praktiska, individuellt anpas-
sade omställningsinsatser som 
till exempel jobbsökeri, utbild-
ning, omskolning och annat  som 
kan hjälpa uppsagda anställda 
att snabbt få en ny anställning 
och förhoppningsvis korta tiden i 
arbetslöshet.

– Nu siktar vi på att hitta en lös-
ning för att omställningsförsäk-
ringen ska omfatta även dem som 
riskerar att sägas upp på grund 
av långtidssjukskrivning, säger 
Renée Andersson som är utreda-
re på lo:s löne- och välfärdsenhet 
med specialansvar för en del av 
avtalsförsäkringarna.

FÖRBÄTTRINGAR 

I AVTALSPENSION SAF-LO

Förhandlingar om denna del av 
avtalskraven pågår redan för 
fullt. lo:s krav är att premien 
höjs från 3,5 till 4,5 procent av 
lönen och att det blir en ny pen-
sionsavgift på 30 procent av lönen 
över den allmänna pensionens 
inkomsttak på 7,5 inkomstbasbe-
lopp. Dessutom kräver lo att pre-
miebefrielseförsäkringen vid för-
äldraledighet utsträcks från 11 
månader till 13 månader. 

Här hittar du hela listan

De 15 LO-förbundens gemensam-
ma krav fi nns som pdf-fi l på LO:s 
webbplats, www.lo.se/home/lo/
home.nsf/unidview/B35C738D
1C419C96C1257209004C65A4 
/$fi le/gemensammakrav.pdf

sagt bristen på jämställdhet har 
varit en återkommande knäck-
fråga i avtalsrörelserna. Det har 
förekommit olika slags låglöne-
satsningar genom åren, men de 
har inte fått önskat genomslag. Nu 
har förbunden och lo enats om 
en modell med jämställdhetspot-
ter som ska garantera att de lägst 
avlönade kvinnorna får en chans 
att komma i kapp.

Jämställdhetspotten är ett krav 
i kronor – inte i procent – och den 
ska ligga utöver det generella 
lönekravet. Påslaget uttrycks som 
att »minst x kr per heltidsanställd, 
månad och år tillfalla avtalsområ-
den i proportion till andelen kvin-
nor inom avtalsområdet som har 
en lön lägre än 20 000 kronor per 
månad.«

OMSTÄLLNINGSSTÖD 

TILL LÅNGTIDSSJUKA

Ett avtalskrav gäller problemet 
med att arbetsgivarna blivit allt-
mer pigga på att försöka bli av 
med anställda som är sjukskriv-
na länge. Den nya omställnings-
försäkring som efterträdde den 
gamla Försäkring om avgångsbi-
drag agb innehåller som bekant 
både nya villkor för agb-försäk-
ringen och, sedan hösten 2004, 
ett omställningsstöd för anställda 
som blir uppsagda.

alla.lo.se | aktuellt  

Historisk satsning 
på de felavlönade
AVTALSRÖRELSEN. I slutet av 

oktober spikade LO:s represen-

tantskap gemensamma krav 

som alla LO-förbund kommer 

att gå ut med i den kommande 

avtalsrörelsen. Ett av kraven är 

historiskt – för första gången 

har förbunden enats om ett 

verktyg för att göra något åt de 

felavlönade, främst kvinnorna. 

I de gemensamma kraven ingår 
också ett omställningsstöd för 
att långtidssjuka ska kunna 

komma åter i arbete och förbätt-
ringar i Avtalspension saf-lo.

Avtalsrörelsen 2007 blir mer 
omfattande än på länge. På hela 
arbetsmarknaden ska cirka 500 
avtal omförhandlas, varav unge-
fär 300 stycken på lo-förbundens 
avtalsområden. De flesta kollek-
tivavtalen går ut den 31 mars, vil-
ket innebär att parterna måste 
vara överens innan dess.

Syftet med att gå ut tillsam-
mans och i enighet är att de star-
kare förbunden kan stödja de sva-
gare. Samordningen minskar helt 
enkelt riskerna för att enskilda 
förbund tvingas till försämringar 
av kollektivavtalen – försämring-
ar som på sikt »spiller över« även 
till andra kollektivavtalsområden.

Jämställdheten, eller rättare 

Arbetsmiljöverket ska inte läg-
gas ned, men nästan var tredje 
krona i statligt anslag ska bort före 
nästa val. 50 miljoner skärs ned 
år 2007, 50 miljoner år 2008 och 
ytterligare 55 miljoner år 2009. Stats-
bidraget till den regionala skydds-
ombudsverksamheten (cirka 100 

miljoner per år) rörs dock inte. Ännu.
Regeringen motiverar de kraftiga 

neddragningarna med att den vill 
minska den statliga byråkratin. Där-
för ska Arbetsmiljöverket ges »ett 
förändrat och begränsat uppdrag«. 
Exakt hur, skriver regeringen inget 
om. Att anslagen ska skäras ned med 

cirka 28 procent är dock helt klart.
– Det motsvarar 300 av våra 800 

arbetsmiljöinspektörer. Vi måste 
minska våra arbetsplatsinspektio-
ner med omkring 30 procent, säger 
Arbetsmiljöverkets generaldirektör 
Kenth Pettersson. Det är uppenbart 
att den nya regeringen inte tycker 
att arbetsmiljöarbete är lika viktigt 
som den tidigare regeringen gjorde. 

Var tredje krona bort från Arbetsmiljöverket
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– Jag känner mig som en vin-

nare. Det är evigheter sedan 

jag blev så glad. Att vållande-

nämnden kommit fram till det 

jag påstått i fl era år betyder 

oerhört mycket. AstraZeneca 

kan inte längre förneka att det 

är en farlig arbetsmiljö, säger 

Anette Forslöv.

Vållandenämnden slår fast att 
AstraZeneca varit försumli-
ga och vållat Anette Forslövs 

sjukdom.
Nu hoppas Anette Forslöv att 

företaget kommer att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare.

En person som ska lyftas fram i 
sammanhanget är Bibbi Eriksson, 
huvudskyddsombud på de aktuel-
la fabrikerna inom AstraZeneca. 
Hon har kämpat och drivit Anet-
te Forslöfs ärende vilket resulterat 
i en godkänd arbetsskada och att 
fallet nu även godkänts i vållande-
nämnden. Ett godkännande i vål-
landenämnden innebär för Anette 
Forslövs del att hon nu får ersätt-
ning för inkomstförlust, sveda och 
värk samt självrisk i tfa.

text. Kerstin Fredholm

foto. Leif Claesson

Anette Forslöv fi ck rätt!
AstraZeneca vållande till arbetssjukdom

Ur Alla nummer 3, 2006. 

Läs Vållandenämndens beslut 

på alla-webben: www.alla.lo.se.

»Jag känner mig som en vinnare«, säger Anette Forslöv. 

Vem ansvarar för arbetsmiljön? 
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Arbetsgivaren har ansvaret, 
men alltför ofta kommer åtgär-
derna för sent, inte alls eller är 

för dåliga. Det är dags för en facklig 

intern samverkan på arbetsmiljöom-

rådet för att få verkliga förbättringar 

till stånd. Det är dags för klubb- och 

avdelnings-/sektionsstyrelserna att 

ge skyddsombud, försäkringsrådgi-

vare och försäkringsansvariga ett 

nytt och samlat mandat. Nu gör man 
insatser var för sig och det når man 
inte tillräckligt långt med.

Arbetsmiljölagen och Arbetsmil-

jöverkets föreskrifter gör fullstän-

digt klart att det är arbetsgivaren 

som har ansvaret. Arbetsgivaren 
ska vidta alla åtgärder för att före-
bygga olycksfall och ohälsa, bland 
annat genom systematiskt arbets-
miljöarbete, sam. Gång på gång 
visar det sig dock att arbetsgivar-
na gör för lite och för sent.

Det räcker inte med att sitta och 
vänta på en väl fungerande före-
tagshälsovård som vi inte vet när 
den kommer och hur den ska verka.

Det krävs att facket för sina med-

lemmars skull börjar högpriorite-

ra detta! Historien visar att det har 

gått att drastiskt sänka dödsfallen 

på arbetsplatserna – och lika möj-

ligt bör det vara att sänka ohälsota-

let för belastningsskador (reducera 

antal och svårighetsgrad) och andra 

frekventa ohälsoproblem.

SKYDDSOMBUDEN

De ska ha utbildning i nära anslut-
ning till uppdraget och vidare-
utbildas! Hjälp skyddsombuden 
att utvecklas från »olycksfalls-

et driva på arbetsgivaren för att 
se till att arbetskamraten får vård 
och ändrade arbetsförhållanden.

Företagshälsovården ska ges 
sådana resurser att man i samver-
kan med parterna på arbetsplat-
sen kan bedriva en uppsökande 
verksamhet. Där det finns skador 
eller skaderisker ska den uppsö-
kande verksamheten leda till änd-
rade arbetsförhållanden och även 
möjliggöra för rätt till ersättning 
åt de skadade.

FÖRSÄKRINGS-

RÅDGIVARNA

Försäkringsrådgivarnas roll är 
otydlig i dag. Medlemskvarten är 
ett bra verktyg men måste använ-
das i en helt annan utsträckning. 
Försäkringsrådgivarna ska bedri-
va uppsökande verksamhet och 
samverka med skyddsombuden i 
arbetet med att förebygga skador 
och sjukdomar på arbetsplatsen!

Försäkringsrådgivaren ska 
informera och hjälpa till med 
ersättningsfrågorna – men har 
också en roll att spela i det samla-
de fackliga arbetet. Både skydds-
ombudet och försäkringsrådgiva-
ren (om det inte är så att samma 
person har båda uppdragen) ska 
fråga sjukskrivna arbetskamrater 
om varför de är sjukskrivna. Finns 
samband med dålig arbetsmiljö?

Arbetskamrater som har fått 
sjukersättning beviljad av Försäk-
ringskassan besöker tyvärr sällan 
den gamla arbetsplatsen. Därför 
behöver de sökas upp och tillfrå-
gas om de tror och/eller anser att 

ombud« till ombud att förebygga 
arbetssjukdomar såsom belast-
ningsskador, kemiska hälsoris-
ker typ isocyanater och skador till 
följd av mobbning och stress.

Det behövs mer skyddsombuds-
tid, alltså tid för att utföra uppdra-
get. Nu är skyddsombuden ofta 
klämda mellan arbetskamrater 
och arbetsledning.

Skyddsronder präglas idag fort-
farande av olycksfallstänkandet. 
Det fungerar inte för att förebyg-
ga belastningsskador och andra 
arbetssjukdomar. För dessa måste 
de anställda engageras på ett helt 
annat sätt. Det är viktigt att den 
som drabbats säger ifrån själv, 
eftersom det endast är i uppenba-
ra fall som utomstående kan se att 
risk för belastningsskador finns.

Föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, sam, stad-
gar att ohälsan ska kartläggas på 
arbetsplatsen. Här kan skydds-
ombuden göra ett gott arbete 
genom att fråga arbetskamra-
ter som börjat arbeta efter (eller 
under) sjukskrivning om de tror 
att sjukskrivningen helt eller del-
vis varit en följd av arbetsmiljön. 
Om så är fallet – och i synnerhet 
om det kan misstänkas finnas fle-
ra drabbade – ska facket trycka på 
att arbetsgivaren utreder detta i 
enlighet med sam.

Skyddsombudet ska bedriva 
uppsökande verksamhet för att 
hitta belastningsskadorna med-
an de fortfarande kan ses som 
besvär, till exempel i samband 
med skyddsronder. Vid konstate-
rade besvär ska det lokala fack-

Vem tar ansvar för arbetsmiljön?

Lennart Steén, Allas arbetsskadeexpert anser att det är 

dags att facket samordnar sitt arbetsmiljöarbete bättre. 

Det är nyckeln till verkliga förbättringar.
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den sjukdom eller skada som lett 
till sjukersättning är en följd helt 
eller delvis av arbetsmiljön. Om så 
är fallet ska arbetsskadeanmälan 
göras och ansökan ske om arbets-
skadeersättning. Vid sjukersätt-
ning är ju kravet i lagen om arbets-
skadeförsäkring laf uppfyllt om 
den skadade gör en bestående 
inkomstförlust eller inkomstför-
lust under ett år framåt.

Observera att all ohälsa som 
är arbetsrelaterad ska anmälas 
som arbetsskada – även om ska-
dan inte kan bli prövad och god-
känd som arbetsskada. Proble-
met är i dag att Försäkringskassan 
enbart prövar rätt till arbetsska-
deersättning i form av arbetsska-
delivränta – sammanfattnings-
vis – om bestående inkomstför-
lust föreligger. Prövning kan inte 
ske under pågående sjukskriv-
ning om läkaren inte kan intyga 
att arbetsoförmåga kommer att 
bestå i minst ett år framåt. Därtill 
ska förlusten vara minst en fem-
tondel (1/15). Detta är således för-
utsättningarna för prövning av 
belastningsskador! afa Försäk-
ring kan visserligen också pröva 
arbetssjukdomar enligt ilo listan 
som gäller i Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada tfa. Problemet är 
att belastningsskadorna inte finns 
upptagna på ilo-listan. Det är 
enbart vibrationsskadorna som är 
med på denna lista.

En mängd medlemmar har 
arbetsskador i form av belast-
ningsskador och de är sjukskrivna 
till och från – men de får inte sin 
skada prövad!

Detta försvårar försäkringsråd-
givarna och de försäkringsansva-
rigas arbete eftersom vi faktiskt 
har ett stort antal belastnings-
skador som inte kan prövas. Tänk 
om omprövning kunde ske under 
pågående sjukskrivning (så var 
ju fallet före 1993 års försämring-
ar). Då hade belastningsskadorna 
blivit synliga medan den anställ-
da fortfarande var kvar på arbets-
platsen och frågan om rehabilite-

ring och i synnerhet en tidig sådan 
hade kunnat ske! Om man hit-
tar skadorna i tid, minskar deras 
antal och svårighetsgrad. Nu prö-
vas frågan om arbetsskada enligt 
laf när medlemmen ofta redan 
har lämnat arbetslivet.

FÖRSÄKRINGSANSVARIGA 

Försäkringsansvariga finns på 
avdelningar/sektioner men också 
på stora klubbar. Försäkringsan-
svariga bör ges i uppdrag att till-
sammans med skyddsombud och 
försäkringsrådgivare samordna 
och ta initiativ i ersättningsfrå-
gor som gäller arbetssjukdomar. 
Detta skulle innebära att betyd-
ligt fler skadefall skulle hittas och 
prövas ersättningsmässigt och 
därigenom bilda underlag för det 
förebyggande arbetet.

KLUBBSTYRELSERNA

Det finns mycket som en klubb-
styrelse kan göra. Här är några 
exempel som kan leda till verk-
liga förbättringar om tillräckligt 
många klubbstyrelser agerar:

Klubbstyrelsen kan lokalt verka 
för bättre arbetsförhållanden och 
utbildning för skyddsombuden, 
bättre företagshälsovård och göra 
det möjligt för försäkringsrådgi-
varna att arbeta effektivare.

Klubbstyrelsen kan via motio-
ner kräva att arbetsskadeförsäk-
ringen förändras. Detta torde bli 
svårt med tanke på den politis-
ka situationen – men berättigade 
krav ska givetvis ställas.

En enkel förändring med stor 
verkan skulle vara att ändra för-
utsättningen för Försäkringskas-
sans prövning av arbetsskador. 
I dag gäller »sjukskriven minst 
ett år framåt«. Det borde ändras 
till »rätt till prövning föreligger 
efter ett års sjukskrivning«. Det-
ta skulle kunna betyda rätt till 
arbetsskadelivränta för resteran-
de inkomstförlust, det vill säga 
20 procent. Ett tidigt godkännan-

de av Försäkringskassan av att en 
viss skada är en arbetsskada kan 
möjliggöra en rehabilitering med-
an medlemmen fortfarande är 
kvar i arbetslivet, på arbetsplat-
sen och kanske innan kroniska 
besvär har uppkommit!

Klubbstyrelsen kan på arbets-
marknadens parter ställa kravet 
att afa Försäkring självständigt 
ska pröva rätt till ersättning vid 
belastningsskador i enlighet med 
den senast reviderade ilo förteck-
ningen från 2002 (i motsats till 
den version av ilo-listan som till-
lämpas omfattar 2002 års ilo-lis-
ta även belastningsskador!)

Klubbstyrelsen kan även krä-
va förbättringar av Trygghetsför-
säkring vid arbetsskada, tfa. Den 
är inte tillräckligt bra! Även om 
en arbetssjukdom har godkänts 
av Försäkringskassan eller av afa 
Försäkring, så krävs likväl att 
den skadade visar att arbetsgiva-
ren vållat skadan. Annars betalas 
inte ersättning för sveda och värk, 
resterande inkomstförlust gjord 
under sjukskrivning och karens-
belopp (de 500 kronorna i »själv-
risk« för kostnader) ut från tfa.

Att få sin arbetssjukdom vållan-
deprövad och »godkänd« av tfa:s 
Vållandenämnd är varken omöj-
ligt eller särskilt svårt. Problemet 
är att alltför få ansöker om pröv-
ning. Detta är ytterligare en viktig 
uppgift för försäkringsrådgivare 
och försäkringsansvariga.

Ett beslut från Vållandenämn-
den på att arbetsgivaren vållat 
arbetssjukdomen innebär ersätt-
ning åt den skadade och ett kraft-
fullt stöd i det förebyggande arbe-
tet! Ett bra exempel på detta är 
Annette Forslövs arbetsskada på 
AstraZeneca (se separata artiklar 
i Alla nr 3 och 4-2006).

Sammanfattningsvis. Före-
bygga och ersätta ska gå hand i 
hand. Kunskap om faktiska ska-
dor är väsentliga i det förebyggan-
de arbetet. Låt oss starta denna 
samverkan i dag! Det brådskar av 
många skäl! 
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Janne Rudén

»Morsan är en av mina 

förebilder«, säger Janne 

Rudén, nyligen omvald för-

bundsordförande i SEKO.

»Vi vägrar h
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Vi följer med seko:s förbundsordförande Janne Rudén till hans 
barndoms Kortedala strax utanför Göteborg. Där träffar vi hans mam-
ma som bor kvar i stadsdelen. Hon är en av hans största förebilder och 
inte vilken morsa som helst. 

Gun Rudén, 76 år gammal, är fortfarande politiskt aktiv. Hon var 
fackligt engagerad i Handels under många år och stridbar strejk-
ledare på Toys R Us. 

nära

anne Rudén guidar oss genom Kortedala 
och visar hyreshusen där han växte upp. 
Familjen flyttade hit 1953, till allmännyt-
tans moderna lägenheter med elspis, kyl-
skåp och vattentoalett.

Hyresgästerna jobbade på sj, vid spårvä-
gen, skf och Mjölkcentralen. Det var i ett av dessa arbe-
tarklasshem Janne Rudén föddes. Hans far började som 
konduktör på sj och avancerade till tågmästare.

– Farsan var en sosse som utförde ett riktigt fotar-
bete. Han sålde mest (s)-lotter i hela Göteborg och 
delade ut tidningen Ny Tid.

Vi passerar Isdala, Janne Rudéns gamla ishockey-
rink. Hans andra hem under skoltiden.

– Det var samma varv varje dag: skolan, Isdala, 
hemmet. Vi spelade i gais Bäcken division 3 och 2, 
åkte upp och ner.

En bra bit ovanför Kortedala centrum ligger Riks-
byggens och hsb:s insatslägenheter. Ett riktigt sos-
sefäste, enligt Janne Rudén. Här är det betydligt lug-
nare än nere på torget i centrum där det förekommer 
en del bus.

Hit har Gun Rudén som idag är änka flyttat till en 
hsb-lägenhet. I grannhuset, ett rött trevåningshus, 
bor hennes favorit bland politiker, Göran Johansson,  
kommunstyrelsens ordförande. 

Själv har Janne Rudén för länge sedan lämnat Kor-
tedala och Göteborg för en villa i ett medelklassområ-
de i Stenungsund. Han drömmer inte om att flytta vare 
sig till Kortedala eller Biskopsgården som han också 

brukar besöka eftersom svärföräldrarna bor där.
– Den som får möjlighet att flytta tar chansen. 

Hyresvärdarna sköter inte underhållet i de här områ-
dena. Vad finns det då att vara rädd om? Samhället 
slår an tonen bland de boende.

Hemma hos Gun Rudén bänkar vi oss runt köksbor-
det. Den nya regeringen och skandalerna är ett givet 
samtalsämne och mor och son är eniga. 

– Det som vi nu ser är skrämmande. Om inte minist-
rarna är rena och ärliga, vem ska då vara det? Det finns 
ingen ursäkt för deras fusk. De har bluffat inför hela 
befolkningen, säger Gun Rudén.

Uppriktighet och ärlighet är a och o. Det har hon 
inpräntat i sönerna med hjälp av sin man. 

– Det är självklart att man ska göra rätt för sig. Vi 
har haft etik och moral uppe på jobbet och då har jag 
poängterat en sak: Mörka aldrig! säger Janne Rudén 
bestämt.

– Jag har varit med i (s)- föreningen här i Kortedala 
i 40 år och är det några hos oss som inte är ärliga kick-
ar vi dem direkt, förklarar Gun Rudén. 

Janne Rudén sammanfattar. Han gör ofta det, 
strukturerar det som sägs.

– För det första är det bedrövligt det som skett, för det 
andra visar det vilken attityd ministrarna har till sam-
hället. Deras sätt att leva, speglar ett nyliberalt tänkan-
de, de skiter i tv-licens och har svarta barnflickor.
Nyliberalism har blivit ett allmänt skällsord. Vad 
menar du med det ordet?

– Att man utnyttjar andra människor. Allt ska 

r hålla tyst«
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fixas genom konkurrens, till och med välfärden 
ska konkurrensutsättas. Jag skulle inte bli förvånad 
om regeringen ger sig på arbetsskadeförsäkringen. De 
har ju redan hunnit ändra i trafikförsäkringen.
Bygger nyliberalismen på att det finns en margi-
naliserad grupp i samhället?

– Om man lyssnar på de moderata politikerna för-
står man att fattiga människor inte har något värde 
enligt deras synsätt. Bort med de fattiga!

TORPARBARN

Gun Rudén är bedrövad över vissa likheter mellan 
dagens samhälle och det hon växte upp i.

– Som barn bodde jag på landet och såg de fattiga 
torparbarnen. Jag såg Sträng agitera och upplevde 
storstrejk. Sträng fick motstånd när han försökte få 
folk att förstå att det var orätt att statarbarn inte hade 
det lika bra som bondbarn. Det är en bild som aldrig 
går att ta ifrån mig. En torparfamilj fick mjölk av oss. 
De levde sju, åtta stycken i ett rum och kök. Den fat-
tigdomen har kommit tillbaka.

– Det är samma gamla klassamhälle. Vi har ett 
fruktansvärt segregerat samhälle, konstaterar Jan-
ne Rudén. 

Det är inte ens självklart längre vad vi menar med 
arbetarklass.

– Idag har vi ingen homogen arbetarklass utan arbe-
tarklassen består av tre olika klasser. Yrkesarbetare 
som har makten över sitt arbete och som arbetsgiva-
ren är beroende av. De har fasta kontrakt. De som till-
hör den andra gruppen är utbytbara. Och de som ingår 
i den tredje befinner sig längst ner i hierarkin och går 
ut och in i arbetslivet. Sen finns det de som aldrig kom-
mer in, som ibland kallas klasslösa, ibland underklass. 
Den gruppen blir större och större. 
Vem företräder den gruppen?

Janne Rudén tvekar:
– Socialdemokraterna har ju företrätt dem. Även 

om socialdemokraterna försökt göra något när det 
gäller integrationsfrågor så är det ett stort misslyckan-
de. Färre röstar i ytterområdena och Sverigedemokra-
terna går framåt. Ändå ligger Sverige med sina brister 
i framkant som land att leva i. Underklassen har det 
ännu jävligare i de andra nordiska länderna och inom 
eu. Detta är inte en fråga som är högt rankad på eu:s 

dagordning utan där dominerar liberaliseringstan-
ken – att köra skiten ur folk och att lämna dem som är 
längst ner på samhällsstegen utan stöd och hjälp.

När politiken inte räckt till har Gun Rudén för sin 
del funnit en ny väg. Hon är engagerad i kyrkan och 
arbetar där tre dagar i veckan. Hon berättar att Svens-
ka kyrkan delar ut bröd till fattiga. Janne Rudén är 
kritisk:

– Det vore bättre med en transferering av kyrko-
skatten. Man mörkar baksidan av samhället när kyr-
kan kommer in så här.

– Jag bad inte som ung men idag ber jag att försam-
lingen ska få  det bättre, säger Gun Rudén.

GAMLA KÖNSMÖNSTER

Det var inget överflöd när tvåbarnsfamiljen Rudén 
bodde i hyreshus i Kortedala på 1950-talet. Varje öre 
fick man vända på.

I början av 1960-talet när barnen börjat i skolan tog 
Gun Rudén jobb på Epa, först på deltid. 

– Min man pratade inte med mig på 14 dagar. Han 
tyckte att vi skulle klara oss på hans lön och kände 
sig otillräcklig. Han var uppväxt i en mer borgerlig 
familj.
Hur hanterade du det?

– Jag fick lära sönerna att koka potatis, det gick inte 
med maken. Men han ändrade attityd när han såg att 
pengarna gjorde nytta. Pojkarna krävde mer ju äldre 
de blev och allt blev dyrare. Jag utökade till heltid. Det 
tyckte han inte heller om. Men sen fick Stig hålla tyst 
(mannen) och rätta sig efter mig. Jag tog över.  

– Farsan gillade inte när du började jobba, jag kom-
mer ihåg det. Alla morsor var hemma på  50-talet men 
jag tyckte det var stort på något sätt, aldrig negativt, 
att du hade ett arbete, säger Janne Rudén. 

Gun Rudén tillhörde pionjärerna bland 1950 och 60-
talens hemmafruar som gav sig ut på arbetsmarkna-
den. Janne Rudén säger att hans mamma inte har varit 
en jämställd kvinna trots arbete och fackligt engage-
mang. Sådan var tidsandan. Han medger att han själv 
också levt enligt gamla könsmönster, inte minst när 
det gäller barnen. Han har två barn, födda 1977 och 
1981, men det var inte tal om att han skulle vara för-
äldraledig.
Hur skulle du gjort idag? Skulle ni haft en diskus-
sion du och din fru?

– Absolut! Jag vill påstå att det är helt naturligt nu 
att männen är hemma med sina barn. Föräldraledig-
hetsreformen var en brytpunkt. Men vi är inte i hamn 
på långa vägar.
Vad saknas?

– Jämställda kvinnolöner. Det krävs politiska beslut 
för att åstadkomma en utveckling. seko vill ha en kvo-
terad föräldraförsäkring och en satsning på kvinno-
lönerna. Om kvinnorna får mer jämställda löner 

SEKO

Facket för service och kommunikation
153 000 medlemmar varav 30 procent är kvinnor 
Medlemmar inom nio branscher: CIVIL, ENERGI, 

FÖRSVAR, POST, SJÖFOLK, TELE, TRAFIK, VÅRD, VÄG 

OCH BAN

Janne Rudén är förbundsordförande sen år 2002
Läs mer på www.seko.se
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Janne Rudén

FACKLIGT UPPDRAG  
SEKO:s förbundsord-
förande
BOR  I Stenungsund
ÅLDER  54 år
FAMILJ  Fru och två 
vuxna söner
FRITID  Fixar med 
huset, tittar på fotboll 
och ishockey
FOTBOLLSLAG  GAIS

I det här huset i arbetarstadsdelen 

Kortedala växe Janne Rudén upp.  

»Den som får möjlighet att fl ytta 

tar chansen. Hyresvärdarna skö-

ter inte underhållet. Vad fi nns det 

då att vara rädd om?«
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innebär det inte en ekonomisk förlust om mannen 
är hemma.

Betraktar Janne Rudén sig själv som en jämställd 
man idag? Det beror på vad man har för norm, menar 
han. Inte om man utgår från kvantitativa mått som att 
städa, handla, diska lika många timmar. Han är inte 
ens hemma i veckorna utan bor i sin övernattningslä-
genhet i Stockholm.

– Men om man ser på själva relationen och har som 
utgångspunkt att båda har samma värde då är vi jäm-
ställda. Jag funderar mycket på det här med jämställd-
het och vad det är.

Gun Rudén gick inte att stoppa när hon väl gett sig ut 
i arbetslivet. Nästa steg var att hon blev fackligt aktiv.

– Jag protesterade mot att vi på Epa skulle bära 
orangefärgade rockar med stora vita knappar. Vi såg 
ut som clowner och skulle ju skrämma bort kunderna. 
Chefen lyssnade och mina arbetskompisar valde mig 
till klubbordförande efter den här lilla segern. 

Sedan rullade det på. Gun Rudén var regionalt 
skyddsombud i många år. Hon var strejkledare i Göte-
borg när Handels stred för att få Toys R Us att teckna 
kollektivavtal. Då hade hon faktiskt gått i pension men 
Handels behövde en erfaren person för uppdraget.

– Under den strejken var vi verkligen utsatta och jag 
tänkte mer än en gång: vad har jag gett mig in på? När 

jag körde bil märkte jag att jag var förföljd av andra 
bilar så jag fick välja olika vägar att ta mig hem på. Det 
där var otäckt. Det har varit tufft många gånger i det 
fackliga, summerar Gun Rudén allvarligt.

Ändå blir man förvånad när hon säger:
– Jag ville inte att Jan skulle jobba fackligt när han 

var yngre. Det är en otrolig kamp att ta tillvara män-
niskors rättigheter.
Hur tycker du han är som förbundsordförande?

– Jag har inte gått in i den biten. Det är viktigt att 
han själv tycker om jobbet.
Har han rätt egenskaper för ett så tufft jobb?

– Jag vet inte men hoppas det. Hur man har det hem-
ma har stor betydelse. Jag kan känna en oro. Man är väl-
digt utsatt på en sådan post. Jan har ett stort uppdrag 
och det ställs höga krav. Det krävs tydlighet och ärlighet 
av honom. Men jag vill inte lägga mig i Jans arbete.

FRITT VAL

Han har själv fått välja sin väg i livet ganska fritt.
– Sönerna skulle göra sina läxor men efter nian fick 

de välja själva. Det viktiga var att de skulle bli bra män-
niskor, säger Gun Rudén.

Som 15-åring började Janne Rudén på en speditions-
firma. Han hade inget  intresse av att gå på gymnasiet, 
kände ingen större samhörighet med dem som gick där. 

Janne Rudén vill att LO:s 

ordförande Wanja Lundby-

Wedin blir ny partiledare 

för socialdemokraterna. 

Här är de tillsammans på 

SEKO:s kongress 2006.

SEKOs kongress

Fyra handlingsprogram 
antogs vid kongressen 
i oktober 2006:

1.Ställningstagan-
de mot rasism

2.Jämställdhets-
program – bland 

annat satsa på att få 
upp kvinnolönerna, 
kräva av arbetsgivarna 
att skapa bättre förut-
sättningar för män att 
ta föräldraledigt

3.Förtroendevalda 
utbildas i EU-

kunskap

4. Satsning på att 
höja lägstalöner

Kongressen sa nej till 
regeringens planer 
på en utförsäljning 
av TeliaSonera och 
krävde att TeliaSonera 
ska vara ett i huvudsak 
statligt ägt bolag med 
långsiktiga ägare. 
Kongressen sa nej till 
en privatisering av det 
fasta telenätet och 
av infrastrukturen på 
teleområdet.
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Han var gais:are, spelade hockey och fotboll, tillhörde 
arbetarklassen. Efter ett år på speditionsfirman blev 
det yrkesskola och han utbildade sig till maskinist.

Första jobbet var på Vattenfall i Stenungsund.
– Jag bodde i Göteborg och det var tröttsamt att åka 

hela vägen efter nattskiftet. När det blev ett ledigt jobb 
på värmeverket i Göteborg började jag där. Men de 
betalade inte den lön som jag blivit lovad. »Du kan inte 
få någon annan lön för du har ett praktikjobb«, sa de. 
Det stod inte i annonsen. Jag ringde till Vattenfall och 
frågade om jag fick börja där igen och det fick jag.

– Efter det som hände på värmeverket tänkte jag att 
aldrig mer ska jag låta någon behandla mig så. Det var 
då mitt fackliga engagemang började. 

Ett engagemang som idag upptar dygnets alla tim-
mar. Telefonen är aldrig avstängd, det krävs en stän-
dig beredskap.  

Janne Rudén verkar ha flyt i tillvaron just nu. Det 
har bara gått några veckor sen han blev omvald till för-
bundsordförande på seko:s kongress. Där visade han 
sig vara en dynamisk och engagerande talare. Rak och 
tydlig, inte minst när han analyserade socialdemokra-
ternas valförlust i fyra punkter.

OEMOTSAGDA

– Vi tappade jobbfrågan. Vi hörde en statsminister som 
tidigt i valrörelsen sa att sysselsättningen inte kom-
mer att bli en valfråga. Alliansen med Reinfeldt i spet-
sen fick gång på gång stå oemotsagd och attackera oss 
med våra gamla slagord om jobb åt alla.

– Vi tappade jämställdheten. Även där fick allian-
sen stå oemotsagd. Att införa vårdnadsbidrag i kom-
bination med jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng, 
avdragsrätt för pigtjänster och ett arbetsavdrag, bidrar 
det till att öka jämställdheten?

– Vi tappade integrationsfrågan. Det är till stor del 
arbetarklassen som bor i  kommuner där integratio-
nen havererat, som proteströstat på Sverigedemokra-
terna. Att tiga ihjäl dem var en strategi som inte skulle 
hålla. Vi måste ta debatten med dessa främlingsfient-
liga krafter ute på arbetsplatserna.

– Samhällskritiken. Stolt men inte nöjd blev stolt 
och alldeles för nöjd. Var fanns samhällskritiken?

Temat för seko:s kongress var: Vi vägrar hålla tyst! 
På samma tema körde seko tidigare en kampanj. Upp-
rinnelsen var när Pelle Johansson, fackklubbsord-
förande för tågförarna i Stockholms tunnelbana, fick 
sparken för att han påtalat brister i arbetsmiljön. Det 
ärendet ska upp i ad i februari 2007.

Varför är det så många på arbetsplatserna idag 
som inte vågar säga vad de tycker?

– Vi ser fler och fler exempel på tystnad på arbets-
platserna. Det individuella lönesystemet är en orsak. 
Det förekommer att de som pratar mycket och är kri-
tiska får sämre lön. Förutsättningen för individuell 
lönesättning är att man har ett tydligt system för hur 
det ska gå till och en stark fackklubb.
Om en hel fackklubb tystas, vad gör man då?

– Många av seko:s medlemmar som tidigare arbe-
tade i offentlig sektor är idag anställda av entreprenö-
rer som är konkurrensutsatta. De ska pressa priserna 
och det kommer ofta ett påbud uppifrån att här ska vi 
hålla ihop. Det är också ett problem när arbetsgivaren 
möter alla krav med att då måste verksamheten läggas 
ner och flyttas utomlands. 

Riktigt allvarligt blir det när företaget börjar trycka 
på fackliga förtroendemän så mycket att de inte vågar 
agera och hävda lagstiftningen utan är rädda för 
repressalier. De kanske till och med förflyttar sig när-
mare arbetsgivaren och bort från sin egen fackliga 
organisation. Då är det kört. Lösningen är enligt Janne 
Rudén att medlemmarna trycker på och att ombuds-
män från avdelningen backar upp klubben. 

Svårast att komma åt är när facket vill låsa in sig 
och håller resten av organisationen utanför. Det går 
att hålla tyst ett tag men sen krackelerar det ändå förr 
eller senare, menar Janne Rudén.

Det är inget ont i samverkan. Tvärtom. Men det gäl-
ler att komma ihåg att det rör sig om två parter. Sam-
verkansavtal kan få effekten att alla frågor åker den 
vägen istället för att arbetsgivaren förhandlar. 

– Det krävs att fackliga förtroendemän har inte-
gritet. De som sitter i bolagsstyrelser måste fråga sig: 
Är jag här för att någon lyssnar på mig eller sitter jag 
här på någon annans villkor? Vi måste ge våra fack-
liga förtroendemän ute på arbetsplatserna mer råg i 
ryggen och de måste veta att de har förbundet bakom 
sig. Ett resultat av kampanjen som vi körde är att både 
medlemmar och förtroendevalda känner att vi från 
förbundet legitimerar: Ni ska inte hålla käften!
På seko:s förbundskongress uttryckte du att du 
vill se Wanja Lundby-Wedin som nästa partileda-
re för socialdemokraterna. Vill du själv bli lo-ord-
förande om det jobbet bli ledigt?

– Jag är förbundsordförande i seko och precis åter-
vald. 

text. Kerstin Fredholm

foto. Leif Claesson

Om man lyssnar på de moderata politikerna
förstår man att fattiga människor inte har
något värde enligt deras synsätt.«

»
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Uppsagd på grund 
av cancer

Hej, jag har en knepig fråga. 
En arbetskamrat kommer att 
bli uppsagd på grund av att 

han har haft cancer och inte orkar 
att jobba full tid. Finns det någon 
ersättning som han kan få ut när 
han blir uppsagd?
 Josef S.

Hej Josef! Du skriver att din 
arbetskamrat kommer att bli 
uppsagd. Är detta helt klart 

efter förhandlingar med facket? Du 
anger ju att han inte orkar arbeta för 
fullt, alltså 100 procent.

Arbetsgivarens rätt att säga upp 
är grundad på den anställdes för-
måga att göra ett för arbetsgivaren 
väsentligt arbete. Om det är så att 
den anställde kan arbeta halvtid, 
så kan han ju fortfarande utföra ett 
väsentligt arbete för arbetsgivaren.

Du skriver att han har haft cancer 
och inte orkar jobba för fullt. Om ett 
tag kanske han blir så stark att han 
kan arbeta för fullt?

Om han av hälsoskäl tvingas att 
minska sin arbetstid kan han med 
stöd av läkarintyg ansöka om sjuker-
sättning (det som tidigare kallades 
sjukbidrag eller förtidspension) hos 
Försäkringskassan. Rätten att säga 
upp vid sjukersättning kan samman-
fattas så här:

Om Försäkringskassan medger 
tidsbegränsad sjukersättning 
(tidigare sjukbidrag), till exempel på 
halvtid, så anses arbetsgivaren inte 
ha rätt att säga upp. Oförmågan att 
arbeta är ju inte bestående nedsatt.

Om Försäkringskassan i stället ger 
honom icke tidsbegränsad sjuker-
sättning (tidigare förtidspension) på 
halvtid, kan arbetsgivaren hävda att 

han har rätt att omförhandla anställ-
ningsavtalet till halvtidstjänst.

Oavsett om beviljad sjukersättning 
är tidsbegränsning eller inte, kan din 
arbetskamrat få månadsersättning 
från Avtalsgruppsjukförsäkringen 
AGS under motsvarande tid.

Tillbaka till uppsägningshotet. Jag 
värjer mig som du ser mot att någon 
bara blir uppsagd för att han inte 
kan arbeta för fullt. I det läget är det 

mycket viktigt att facket blir inkopp-
lat – om så inte redan har skett. Om 
han trots allt blir uppsagd, ska facket 
och arbetsgivaren förhandla fram ett 
avgångsvederlag.

Du anger inte vad för cancer som 
din arbetskamrat har haft. Kan 
cancern misstänkas vara en följd av 
hans arbetsmiljö? I så fall bör han 
skicka in en arbetsskadeanmälan 
och ansökan till Försäkringskassan 
och till AFA Försäkring. Försäk-
ringskassan prövar enligt lagen om 
arbetsskadeförsäkring, LAF (med 
bland annat kravet att arbetsförmå-
gan ska vara bestående nedsatt eller 
nedsatt i minst ett år framöver). AFA 
Försäkring prövar enligt Trygghets-

försäkring vid arbetsskada, TFA, och 
den så kallade ILO-förteckningen 
där arbetsrelaterade cancrar fi nns 
upptagna.

 Lennart Stéen

»Tvingad« till friår på 
grund av mobbning

Hej Lennart! Min fråga gäl-
ler en medlem som känner 
sig kränkt och mobbad. Som 

vanligt är det, enligt min mening 
problem med att en annan arbets-
kamrat har haft hand om det 
praktiska på avdelningen, medan 
arbetsledaren har haft kontorsde-
len. Han är sällan på plats »på gol-
vet« och har inte sett problemen 
som varat under flera år. Några 
har gjort det lätta och flyttat till 
en annan grupp.

Nu till den egentliga frågan: 
Vår medlem har haft frånvaro på 
grund av detta men större delen 
av tiden har hon haft friår (flytt 
från avdelningen). Finns det 
någon möjlighet att få ersättning 
för det hon förlorar på grund av 
att hon mått så dåligt att hon tagit 
friår? I den situation hon varit i är 
det svårt att hävda sin rätt. Om du 
förstår vad jag menar.

 Rätt ska vara rätt, eller?

Hej! Fallet är svårt, eftersom det 
inte fi nns några liknande rätts-
fall. Den grundläggande frågan 

är om det går att visa att medlemmen 

råga lennart

Skriv till »Fråga Lennart« 

Alla, 105 53 Stockholm. 

Du kan också fråga Lennart Stéen, LO-TCO Rättsskydds arbetsskade-

expert, via Alla-webben på alla.lo.se.

?

Fråga Lennart Steén, Allas arbetsskadeexpert om 

arbetsskador och skadeanmälan. Lennart Stéen har 

arbetat i mer än 30 år på LO-TCO Rättsskydd med 

främst arbetsskadeärenden och skadeståndsrätt.

!

!

Finns det någon 

ersättning som han

kan få ut när han bli

uppsagd på grund av

cancersjukdom?«

»

?
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har varit utsatt för kränkande sär-
behandling (se Arbetsmiljöverkets 
föreskrift med samma namn). 
Arbetsledningen ska enligt denna 
föreskrift både arbeta förebyggande 
och med att förhindra kränkningar 
om sådant pågår.

Viktigt är att det fi nns arbetskam-
rater som är villiga att ställa upp och 
»vittna«. Du anger ju att din medlem 
inte är den enda utsatta.

Förutsättning för att arbets-
skadeförsäkringen ska kunna lämna 
ersättning är att den försäkrade 
till följd av i detta fall kränkningen 
blivit varaktigt arbetsoförmögen (till 
exempel beviljats sjukersättning) 
eller fått reducerad arbetsförmåga 
(till exempel bytt jobb med nedsatt 
lön som följd) eller bedöms förbli ar-
betsoförmögen i minst ett år framåt.

Jag tror inte vi har prövat något 
ärende med någon som gjort förlust 
på grund av friår. Vem kan intyga 
att det är kränkningen som gjort 
att hon tagit friår? Även om så kan 
ske, är det dock inte alls klart att 
Försäkringskassan accepterar 
att lämna livränta motsvarande 
inkomstförlusten, alltså lön i arbete 
minus ersättning under friåret.

Det har dykt upp ett ärende där en 
länsrätt har dömt ut arbetsskadeliv-
ränta motsvarande skillnaden mel-
lan lön i arbete och »avtalspension«. 
Om det håller i högre instans, vet 
vi ännu inte. Det som möjliggjorde 
beslutet var också att medlemmen 
var över 60 år.

Således inget entydigt svar, men 
kanske något tips?

 Lennart Stéen

Vad är »degenerativa 
förändringar«?

Hej Lennart! Jag är skydds-
ombud och försäkringsråd-
givare men har inte varit det 

så länge. Jobbet vi gör är tungt 
och med mycket lyft och kånkan-
de. Det går ju bra så länge man är 
ung och pigg men vi har hög med-
elålder och många skador. Arbets-
givaren gör så gott han kan med 
hjälpmedel och sånt, men folk har 
helt enkelt slitit ut sig. Det bor-
de vara allmänt känt att man sli-

?

butiken

Det går även bra att beställa boken från www.alla.lo.se. Klipp ur 
talongen och lägg den i ett kuvert. Frankeras ej. Alla betalar portot. 
Skicka din beställning till: Alla, Svarspost, Kundnummer 110 401 902, 
110 00 Stockholm.

Hur ser arbetsvillkoren ut på den privata hemtjänstmarkna-

den? Vår reporter Kerstin Fredholm tog mopp och hink och 

stegade in bakom de slutna dörrarna. Hon wallraffade som 

piga i privata hem i Stockholm under sex månader. Läs hennes 

berättelse om arbetsvillkoren som väntar i den nya sköna 

skattesubventionerade hushållssektorn. 

alla:salla:s reporter  reporter 
 wallraffade som piga! wallraffade som piga!

»Kerstin Fredholms 
bok  ’Fint hemma’ 
ger en oumbärlig 
bakgrund i debat-
ten om skattesub-
ventionerade hus-
hållstjänster.«

Ulla Richter, 

Aktuellt i Politiken

Kerstin Fredholm

Fint
hemma
Reportern förklädd till piga

Fredholm & Claesson
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Böcker, antal: 

Namn: 

Adress:

Postadress:

Telefon: 

E-post:

JA! Jag vill beställa boken 
»Fint hemma« från Alla-butiken!
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ter sönder kroppen i det här 
jobbet. Men det konstiga är att på 
alla svar från röntgen eller mag-
netröntgen med mrt angående 
rörelseapparaten så står det oftast 
»degenerativa förändringar«. Var-
för inte artros? Är det för att läkar-
na vill försvåra för arbetsskadade 
att få rätt mot Försäkringskassan?

 Vems ärenden går 

 läkarna egentligen?

Hej! Ordet degenerativa föränd-
ringar betyder egentligen alla 
förändringar, alltså att kroppen 

eller en viss kroppsdel har ändrat 
utseende från det ursprungliga. Det 
betyder egentligen inte att förändring-
arna är en följd av ålder eller sjukdom.

Däremot har våra motståndare 
lyckats med att lägga beslag på 
 ordet. När det nu sägs eller skrivs, 
anses sådana förändringar därför 
vara en följd av ålder/sjukliga 
förändringar. Ordet »artros« före-
kommer vad gäller leder till exempel 
knäleder och höftleder och betyder 
förslitning – men även en förslitning 
kan ju vara en följd av ålder/kropps-
hållning eller belastning.

Det är helt riktigt att när uttrycket 
»degenerativa besvär« används så 
innebär det att Försäkringskassans 
läkare inte anser att besvären är 
en följd av arbetet. Inom fackföre-
ningsrörelsen är vi allmänt av den 
uppfattningen att många av dem som 
fått sina besvär klassade som »de-
generativa besvär« har besvär som 
uppkommit som följd av tungt och 
belastande arbete. Det gäller dock 
att visa att så har varit fallet och det 
är inte alltid så lätt.

Å

Å
Å
Å

Å
ÅÅÅ

Å

Å ÅÅ

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å
Å

Å

Å

Å

Å
Å

Å ÅÅÅ Å
ÅÅ

Å
Å
ÅÅ Å

Å ÅÅÅ

Å

Å

Å

Å

Å
Å

Suduko: svår

Suduko: medelsvår

hjärngympa

Suduko-lösningarna redovisas i nästa nummer av tidningen Alla.

Läs mer på www.alla.lo.se

Fler frågor och svar hittar du 
på  www.alla.lo.se under »Fråga 
Lennart«.

!

Vill läkarna för-

svåra för arbetsska-

dade att få rätt mot

Försäkringskassan?«

»
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reflektion | »nya moderaterna planerar« Nina Hemmingsson
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