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Punkt 19

Rättvis fördelning
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Rättvis fördelning

Kongressen beslutade att behandla Skattepolitik under punkt 18.

Måndagen den 21 juni

Wanja Lundby-Wedin:
Om jag frågar ”Vad är rättvis fördelning för dig?” tror jag att jag kan 
få lite olika svar. Framför allt tror jag att jag får två svar.

Några skulle säga: Det viktigaste när det gäller rättvis fördelning 
är rätten till ett arbete, rätten att verkligen få vara med och bidra 
och rätten att försörja sig själv.

Några andra skulle koncentrera svaret på välfärden och säga att lika 
rätt till en bra välfärd är det centrala i den rättvisa fördelningen.

Jag skulle vilja säga att båda svaren är lika riktiga ur den utgångs-
punkt som vi har haft när vi har jobbat med det här avsnittet i Bätt-
re byten och våra motioner. Det kanske viktigaste är det ömsesidi-
ga sambandet mellan många människor som arbetar och tillgången 
till en bra välfärd.

Det är bara om vi är många som arbetar som vi klarar av att fi-
nansiera välfärden. Men en bra välfärd är också en förutsättning för 
ett tryggt arbetsliv. Vi talar ofta om de sambanden, hur viktigt det är 
att exempelvis ha tillgång till bra barnomsorg för att män och kvin-
nor som är småbarnsföräldrar ska kunna arbeta och känna trygghet 
i det.

Vi vet hur viktigt det är med kommunikationer, a kassa, social-
försäkringar och tillgång till vård och rehabilitering. Välfärd är vik-
tigt för att det ska ge oss möjlighet till en återgång till arbetet. På 
det sättet kan man säga att en bra välfärd i allra högsta grad är till-
växtbefrämjande.

Ett tydligt exempel på vad bra välfärd är och sambandet mellan 
välfärd och arbete är Mehmet Dogan. Han finns här idag. Han kom 
hit vid 2-tiden och kommer att finnas i montern för Livsviktigt, vårt 
donationsregister.
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Ni kanske ser att det på min tröja står: Här inne dunkar ett hjärta 
som är anmält till donationsregistret. Jag hoppas att alla era hjärtan 
kommer att dunka av samma skäl när vi slutar kongressen. Det är 
nämligen viktigt. Det är också ett tydligt bevis på vår välfärd.

Mehmet Dogan är 40 år och trebarnsfar och bor i Skogås. Han le-
ver tack vare en okänd donator. Han fick en ny lever. Han säger:

Dagen efter operationen kände jag skillnaden direkt. Jag var som 
pånyttfödd. Ett halvt år efter transplantationen flyttade vi till Stock-
holm. Jag fick jobb. Jag måste säga att det var lika viktigt som själva 
livet, att få jobba och kunna klara sig själv, inte vara beroende utan 
själv, ja, ni förstår, att få tjäna egna pengar. Jag jobbar på Hökaräng-
ens skola  som skolvaktmästare, och så är jag arbetsplatsombud.

Varför lyfter jag upp just Mehmet? Jo, därför att det är ett exem-
pel på det vi kallar generell välfärd. Det innebär att alla är med och 
bidrar och att alla också får del av vår välfärd.

I många länder – jag tänker inte bara på länder där man har fat-
tigdom utan också många länder som är rika – finns inte den här för-
utsättningen. Mehmet skulle inte ha fått någon ny lever, för en skol-
vaktmästare skulle inte ha haft råd att skaffa sig de försäkringar som 
behövs för att få så högkvalitativ vård.

Det är viktigt att se att valet av välfärdssystem bestämmer oerhört 
mycket i våra levnadsvillkor. Systemet med privata lösningar leder 
bara till ökade klasskillnader. Därför säger vi i Bättre byten väldigt 
tydligt nej till privata försäkringar.

Frågan om val av välfärdsmodell är en politisk fråga. Vi kan se 
tydliga skiljelinjer också här hemma. Vi vet att vi med en borgerlig 
regering inte kommer att få en rättvis fördelning. De kommer kan-
ske inte omedelbart att skrota det generella välfärdssystemet, men 
de kommer sakta att knapra på det.

Det inser också en majoritet av svenska folket. Som jag sade i in-
ledningen har vi nu i tre val efter varandra fått en socialdemokratisk 
regering. Det är kanske eftersom man uppfattar att Socialdemokra-
terna är en garant för både jobb och välfärd. Men det förpliktar ock-
så. Om inte socialdemokratin lever upp till förväntningarna blir do-
men så mycket hårdare.
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I ansvaret att vara en garant för välfärden ligger också förmågan 
att tänka framåt. Hur ska vi klara en långsiktig finansiering av väl-
färden, och hur ska välfärden utvecklas för att klara framtidens ut-
maningar? Det utvecklar vi mer i Bättre byten.

En fråga som har aktualiserats är utformningen av socialförsäk-
ringssystemet. Jag tycker att det är bra att man ser över det, om syftet 
är att göra det mer stabilt. Visst behöver man väl någon gång emel-
lanåt göra förändringar i ett system. Men under de senaste tre åren 
har vårt socialförsäkringssystem blivit utsatt för förändringar vid ett 
50-tal tillfällen. Det har varit några små förändringar som vi knappt 
har märkt och några större som har fått stora konsekvenser.

Det skapar inte ett stabilt system, och framför allt skapar det inte 
tilltro till och legitimitet för systemet. Då riskerar vi att de som kan 
betala vid sidan om säger att de hellre gör det, och då vet vi vilka ef-
fekter det får på våra medlemmar.

Därför är det viktigt att se över systemet i syfte att göra det sta-
bilt. Samtidigt har den frågan lett till att man bland våra medlemmar 
frågar: Kan vi känna oss trygga när man nu börjar röra i systemen?

Som jag sade i inledningen upplever många att förändringar bara är 
försämringar. Därför säger vi i Bättre byten att det är oerhört viktigt 
att vi lägger en ideologisk grund för vår syn på välfärdspolitiken.

Vi har tagit upp tre punkter.
1. Det ska finnas lagstiftade rättigheter som är lika för alla och 

som ska ge tillräckligt bra skydd. Det ska vara en inkomstbortfalls-
princip. Den grupp som har en svag anknytning till arbetsmarkna-
den ska inte ramla ut och stå utanför systemet.

2. Finansieringen ska vara gemensam och solidarisk.
3. Systemet ska stödja en återgång till arbetet. Det ska finnas en 

arbetslinje också i socialförsäkringen. Där kan vi komma ihåg den 
debatt som vi har haft om hur viktigt det är att också arbetsmark-
nadsmyndigheten får en chans att jobba med yrkesinriktad rehabi-
litering.

Vi säger alltså ja till generell välfärd och nej till privata försäk-
ringar och privata lösningar.
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Men vi hissar också varningsflagg för mer omfattande avtalsför-
säkringar. Man kan undra varför vi som vill ha kollektivavtal om det 
mesta gör det. Jo, annars får vi svårt att klara den ideologiska grun-
den, att systemet ska omfatta alla. Väljer vi den vägen riskerar vi att 
välja en väg som inte klockrent handlar om generell välfärd. Men vi 
vill behålla möjligheten att liksom idag ha kollektivavtalsreglerade 
tilläggsförsäkringar.

Vi tycker också att det finns fördelar med ett ökat partsinflytan-
de i socialförsäkringssystemet. Men det är en annan sak. Det bety-
der inte att parterna ska ta över finansieringen, men kanske ska de 
ha ett annat inflytande över systemet i den meningen att man kan-
ske kan koppla ihop systemen på ett bättre sätt. Vi säger i en me-
ning i Bättre byten att det kanske kan förbättra försäkringens förmå-
ga att stödja individers återgång till arbetet. Det tycker vi kan vara 
värt att pröva.

Man kanske kan sammanfatta vårt kommande arbete med soci-
alförsäkringen med att vi vill att kongressen verkligen binder oss vid 
den ideologiska grunden – så att vi tar tydlig ställning där och vet vad 
vi ska ha som ledstjärna – men inte riktigt binder oss i form.

Det blir särskilt tydligt när det gäller tandvårdsförsäkringen, som 
är en av de enskilda frågor som har lett till flest motioner på kon-
gressen. Tänderna har blivit ett klassmärke. Flera har redan varit 
uppe och sagt det.

Vi vill tydligt förbättra stödet till tandhälsan. Det kan man göra 
på olika sätt. Det vi säger att vi kan göra nu är att förbättra högkost-
nadsskyddet och göra det successivt. Det är bra att våra äldre har ett 
högkostnadsskydd, men det är ganska märkligt att det är först när 
man blir äldre som tänderna tycks vara en del av kroppen och något 
som är en del av ett gemensamt ansvar.

Vi tycker att högkostnadsskyddet borde omfatta alla åldersgrup-
per. Samtidigt säger vi att man långsiktigt måste hitta en lösning 
som blir stabil.

Även här säger vi nej till medlemsförsäkringar och nej till kol-
lektivavtalade försäkringar om tandvården av samma skäl som vi sä-
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ger nej till det när det gäller hela socialförsäkringssystemet. Vi kla-
rar inte våra mål, och kanske är vi också lite fundersamma över om 
det verkligen finns betalningsvilja hos alla.

De alternativ som står till buds när det gäller tandvårdsförsäkring-
en är möjligen en särskild egenavgift, för att markera att vi alla är med 
och betalar till en tandvårdsförsäkring, en särskild tandvårdsförsäk-
ring eller – det som alltmer börjar ses som ett alternativ – att man, 
när man ändå ser över socialförsäkringarna, också lyfter in tandvår-
den och där ser vad som är det bästa alternativet, så att vi verkligen 
får ett starkt skydd för vår tandhälsa.

Betyder satsningarna på socialförsäkringarna – det är ju satsningar 
som jag talar om – att vi minskar utrymmet för välfärdstjänsterna? 
Jag vill säga: Nej. Både transfereringarna, det vill säga försäkringssys-
temen, och verksamheterna kommer att behöva mer resurser. Det 
enda sätt som vi kan få mer resurser på är genom fler i arbete.

Hotet för verksamheterna uppstår precis vid den tidpunkt som 
vi har talat om, när trygghetssystemen inte är tillräckligt starka. Om 
de inte är tillräckligt starka, om människor ramlar emellan och det 
blir ett ansvar för kommunen, så att det är där man ska få sitt för-
sörjningsstöd, då hotas verksamheterna, eftersom det är kommu-
nen som ska klara både försörjningsstödet och de kommunala verk-
samheterna. 

Egentligen är den största tryggheten för verksamheterna att vi har 
stabila och bra försäkringssystem. Fler i arbete och fler som bidrar är 
alltså det främsta skyddet för välfärden.

Jag vill avsluta med att tala om föräldraförsäkringen. Den frågan 
har fått mycket uppmärksamhet. Man kan nästan tro att LO redan 
har fattat beslut.

Vi har i den frågan, precis som i alla andra frågor, tagit ett beslut 
i LOs styrelse. Vi är eniga om det förslag som finns här. Men frågan 
blev politiskt intressant, och då har det talats mycket om den.

Varför lägger vi ett sådant förslag? Man kan naturligtvis ha flera 
argument för det, och det har vi i Bättre byten. Men även här kan 
man hämta argument ur det jag nyss har sagt, hur viktigt det är att 
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man kan förena ansvaret för hem och familj med att vara ute i ar-
betslivet.

Om vi för att klara välfärden behöver många som arbetar kan inte 
halva befolkningen – i kraft av sitt kön och i kraft av att de förväntas 
vara hemma och ta hand om barnen – få tillfälliga jobb och deltids-
jobb så att de därmed inte kan ge det bidrag som de vill ge till vår 
gemensamma välfärd genom att kunna jobba både längre arbetstid 
och i tryggare anställningsformer.

Men när vi säger det säger vi: Ska vi förändra föräldraförsäkring-
en måste det vara dubbla strategier. Vi måste höja taken i försäkring-
en, så att alla eller en stor andel verkligen får 80 procent. Men sedan 
handlar det om dubbla strategier.

Vi ska jobba med en förändring av föräldraförsäkringen. Vi före-
slår samma utformning som idag men ett par månader ytterligare 
till vardera föräldern som inte går att överlåta. Samtidigt måste vi ha 
strategin: heltid, fasta jobb och satsning på kvinnodominerade jobb 
och på de lägst avlönade.

Det ska vara både ett spår som leder till förbättringar i arbetslivet 
och ett spår som leder till en föräldraförsäkring så att de understöd-
jer varandra – ett jämställt arbetsliv och ett jämställt familjeliv.

Med det vill jag yrka bifall till styrelsens förslag vad gäller det av-
snitt i Bättre byten som vi tar upp under den här punkten men ock-
så till utlåtandena över motionerna.

Fackliga strategier för bättre byten kapitel 5

I debatten deltog
Eva-Lena Jansson, SEKO
Lars-Åke Almqvist, Kommunal
Sten-Erik Johansson, Fastighets
Iréne Wennemo, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Eva-Lena Janssons, SEKO, ändringsförslag: att näst sista meningen på 
sidan 86 ersätts av följande mening: ”En generell föräldraförsäkring 
där både män och kvinnor oavsett inkomstnivå får en rättvis kom-
pensation är en viktig förutsättning för att stärka försäkringens legi-
timitet.” (Meningen som ska ersättas är: Det är oftast papporna som 
har en inkomst över taket och det innebär att familjerna förlorar mer 
ekonomiskt på att han är hemma än att hon är det). Till detta yrka-
de styrelsen bifall.

Eva-Lena Janssons, SEKO, ändringsförslag till Bättre byten sidan 87: 
”Det har införts i liten skala i form av de s k pappamånaderna. År 1994 
infördes den första månaden, år 2002 den andra månaden. Dessa har 
införts i samband med att föräldraförsäkringen har byggts ut. Syftet 
har varit att stärka båda föräldrars rätt att vara hemma med sina barn.” 
Till detta yrkade styrelsen bifall.

Lars-Åke Almqvists, Kommunal, tilläggsförslag ”Att kongressen be-
slutar att LO tillsätter en välfärdsutredning som föreläggs höstrepre-
sentantskapet år 2006 för beslut.” Till vilket styrelsen la ett alterna-
tivt förslag: LO ska i samverkan med förbunden till representantska-
pet hösten 2006 presentera ett samlat dokument om synen på väl-
färdspolitiken.

Sten-Erik Johanssons, Fastighets, tilläggsförslag ”De tydliga tecken på 
ett vidgat klassamhälle med ökade inkomstskillnader och fattigdomstal 
står i bjärt kontrast mot det Sverige som tillsammans med de nordis-
ka länderna visat att det går att kombinera små inkomstskillnader och 
låga fattigdomstal med god tillväxt och en hög sysselsättning.”

protokoll d.indd   8 2004-09-10   14:42:25



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  9

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla kapitel 5 i Fackliga strategier där inga ändringsförslag 
fanns,

att bifalla de ändringsförslag som styrelsen föreslagit utifrån ut-
skottsarbetet,

att bifalla Eva-Lena Janssons ändringsförslag 1: att näst sista me-
ningen på sidan 86 ersätts av följande mening: ”En generell 
föräldraförsäkring där både män och kvinnor oavsett inkomst-
nivå får en rättvis kompensation är en viktig förutsättning för att 
stärka försäkringens legitimitet.” (Meningen som ska ersättas 
är: Det är oftast papporna som har en inkomst över taket och 
det innebär att familjerna förlorar mer ekonomiskt på att han är 
hemma än att hon är det).

att bifalla Eva-Lena Janssons ändringsförslag 2: till Bättre byten si-
dan 87: ”Det har införts i liten skala i form av de s k pappamåna-
derna. År 1994 infördes den första månaden, år 2002 den andra 
månaden. Dessa har införts i samband med att föräldraförsäk-
ringen har byggts ut. Syftet har varit att stärka båda föräldrars 
rätt att vara hemma med sina barn.” och

att avslå Sten-Erik Johanssons, Fastighets tilläggsförslag.

Kongressen beslutade efter rösträkning med 198 röster för, 197 

emot och 8 som avstod

att bifalla Lars Åke Almqvists tilläggsförslag ”Att kongressen beslu-
tar att LO tillsätter en välfärdsutredning som föreläggs höstre-
presentantskapet år 2006 för beslut.”

Rösträkningen begärdes av Irene Wennemo.

Kongressen beslutade vidare efter behandling i redaktionsutskottet 

att anta följande ändrade text i Bättre byten till följd av beslut om 
motion 19.26 om tandvårdsförsäkringen:
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Kan den allmänna tandvårdsförsäkringen förbättras?
Det är tydligt att tandvårdsförsäkringen är en viktig fråga för LO-
medlemmarna. I en förfrågan bland LO-förbundens medlemmar in-
för förra valet var tandvårdsfrågan en av de viktigaste. Enligt en un-
dersökning bland drygt 5 000 Handelsmedlemmar ansåg de att kra-
vet på att jämställa tandvård med övrig sjukvård var den viktigaste 
valfrågan under 2002.

Ett införande av en lika bra försäkring för tandvård som för an-
nan sjukvård är en prioriterad fråga. Det skulle kunna ske genom att 
successivt förbättra högkostnadsskyddet. Ersättningen i dagens sys-
tem utgår i första hand för bastandvård som innebär mindre utgifter 
som de flesta har. För mer omfattande behandlingar, som är mycket 
mer kostsamma och som endast en mindre andel av befolkningen 
råkar ut för, är försäkringsskyddet dåligt. Finansieringen av reformer 
inom tandvårdsområdet borde utredas närmare. Ett sätt att finan-
siera reformen är att införa en obligatorisk egenavgift som används 
till en bättre tandvårdsförsäkring. Ett annat alternativ till dagens sys-
tem skulle vara ett försäkringssystem som mer liknar systemet före 
reformen 1999. Skyddet mot höga tandvårdskostnader skulle stär-
kas för alla vilket är en fördel för personer som har mer omfattande 
behov av åtgärder. De skulle därmed få det avsevärt mycket lättare 
än i dag att klara av dessa kostnader.

Kompletterande försäkringar för att få ett bättre samlat skydd?
Om de fackliga organisationerna försökte förhandla fram en komplet-
terande tandvårdsförsäkring genom kollektivavtal skulle det, om det 
lyckades, leda till ökade skillnader beroende på individens position på 
arbetsmarknaden och avtalens kvalitet. Säkert är att de med svagare 
anknytning till arbetsmarknaden skulle stå med ett sämre skydd, än de 
med anställning. På längre sikt kan ett sådant kompletterande skydd 
minska intresset för att upprätthålla det offentliga stödet, varför inte 
en sådan lösning förordas.
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Allmän välfärdspolitik

Motioner
19.01-19.11

19.01
Den generella välfärdsstaten – en förutsättning för jämlikhet
Handelsanställdas förbund

En av arbetarrörelsens viktigaste uppgifter är att bekämpa fattigdom 
och skapa jämlikhet. Alla människors lika rätt och möjlighet till arbe-
te och välfärd är arbetarrörelsens grundläggande utgångspunkt. Ge-
nom främst klass- och könstillhörighet tillskrivs människor olika vär-
de, vilket avspeglar sig i samhället och på arbetsmarknaden. Att käm-
pa för jämlikhet mellan såväl klasser som kön och mellan människor 
med olika etnisk bakgrund måste ständigt vara föremål för den fack-
liga och politiska kampen. 

Även om vi i Sverige kommit en lång bit på väg i arbetet med 
att utjämna skillnader i levnads- och arbetsvillkor så finns fortfaran-
de betydande ojämlikheter, både mellan de som står utanför arbets-
marknaden och de som är inne på arbetsmarknaden samt mellan de 
som finns i arbete. Det senare syns mycket tydligt om man t ex ser 
till LOs klass- och könstrappa. I trappan rangordnas människor i ar-
bete enligt denna ordning: SACO-män, TCO-män, SACO-kvinnor, 
LO-män, TCO-kvinnor och LO-kvinnor. SACO-män är de som er-
håller de bästa anställnings- och lönevillkoren medan LO-kvinnor är 
de som erhåller de sämsta anställnings- och lönevillkoren. 

Erfarenheterna visar att en stark, generell välfärdsstat som den 
svenska, med målet om full sysselsättning, är det bästa verktyget för 
att åstadkomma en omfördelning av resurser som kommer alla, men 
i synnerhet de mest utsatta grupperna i samhället, till del då model-
len starkt bidrar till att utjämna orättvisa förhållanden. Denna om-
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fördelning av resurser kan aldrig uppnås om en välfärdsstat i hög 
grad bygger på individuella lösningar. I ett jämförande perspektiv 
kan man se att de nordiska länderna där den generella modellen do-
minerar jämfört med t ex övriga europeiska länder, präglas av mind-
re ojämlikhet, en lägre andel fattiga och betydligt högre sysselsätt-
ningsnivåer, särskilt bland kvinnor (se t ex Vogel, 1997). 

Forskning visar också att betalningsviljan i länder där välfärden 
bygger på behovsprövade eller riktade bidrag är lägre jämfört med 
betalningsviljan till generella välfärdssystem. Förutom lägre betal-
ningsvilja är dessa system också stigmatiserande i det att de tydligt 
pekar ut vilka som är ”behövande” och ger välfärden en karaktär av 
välgörenhet till skillnad från den generella välfärden som bygger på 
solidaritet, dvs att genom kollektiva lösningar stärka individer. Något 
som ytterligare skiljer systemen åt är att man i den generella model-
len visar att samhälls- och arbetsmarknadsstrukturer är diskrimine-
rande och att man ser att dessa måste motverkas och brytas genom 
aktiva politiska ställningstaganden och beslut eftersom det är svårt 
för enskilda individer att förändra dem. I behovsprövarmodeller er-
känns inte på samma sätt strukturell diskriminering. Istället får en-
skilda individer bära ansvaret för förhållanden som man i många fall 
inte har en rimlig chans att förändra.  

För att en generell välfärdsmodell av det slag som den svenska ska 
ges legitimitet krävs dock att alla som bidrar till densamma också 
får del av den. Det är viktigt att t ex taken i föräldra- och arbetslös-
hetsförsäkringen är på en nivå som gör att en klar majoritet får den 
nuvarande ersättningsnivån om 80 procent. Eftersom man också bi-
drar till systemen efter inkomst ska ersättning utgå efter inkomst. 
Det är också viktigt att barnomsorg med låga avgifter tillfaller alla. 
Betalningsviljan från dem som kanske i lägre utsträckning än andra 
”behöver” välfärdsstaten är mycket viktig, något som aldrig får glöm-
mas bort. Utan den faller systemets legitimitet. 

Välfärdsstaten har i dagsläget brister. Att ersättningsnivån i sjuk-
försäkringen sänkts till 78 procent och att höjningen av taket i för-
äldraförsäkringen inte genomförts riskerar att kraftigt urholka stödet 
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för den generella välfärden. Om dessutom fler försämringar genom-
förs eller om den föreslagna översynen av socialförsäkringssystemet 
leder till att statens ansvar för välfärden föreslås minska och indivi-
dens öka, riskerar det att ytterligare minska betalningsviljan till det 
gemensamma. Börjar förtroendet minska ligger det också nära till 
hands att betalningsviljan minskar ytterligare. 

Vi ser med oro på en diskussion om en minskande andel gene-
rella inslag, och en ökande andel individuella inslag, i välfärdssyste-
met. Vi kan heller inte förstå behovet av detta ur ett rent samhälls-
ekonomiskt perspektiv. Kollektiva lösningar är alltid, förutom att de 
kommer alla till del, mer ekonomiska än individuella lösningar. Det 
är mer kostsamt för varje individ med blandade försäkringslösningar 
jämfört med om staten tar ansvar för och täcker in 90 procent av alla 
förvärvsarbetande i en gemensam välfärdsmodell. Med en skattekvot 
liknande den vi hade år 1990 skulle detta och mer därtill kunna fi-
nansieras. Det finns inga ekonomiska hinder, det är upp till den po-
litiska viljan. Av det totala antalet förvärvsarbetande är det år 2003 
cirka 25,5 procent som har inkomster över taket i sjuk- och föräldra-
försäkringen. Avseende arbetslöshetsförsäkringen (100 första dagarna) 
har hälften av alla förvärvsarbetande inkomster över taket respektive 
efter de 100 första dagarna, cirka 69 procent (TCO, 2003).

Individuella lösningar gör dessutom att de mest utsatta grupperna, 
men även LO-medlemmar i allmänhet och LO-kvinnor i synnerhet, 
inte ges lika tillträde till trygghet vid t ex sjukdom då det i ett sådant 
system är betalningsförmågan som avgör i vilken utsträckning man 
har rätt till sjukvård och inte huruvida man är i behov av sjukvård. 

Vi föreslår

att LO med kraft verkar för ett bibehållet skattefinansierat generellt 
välfärdssystem, 

att LO, som ett led i detta, driver på frågan om att höja taken i sjuk- 
och föräldraförsäkringen samt i arbetslöshetsförsäkringen,
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att LO verkar för att ersättningsnivåerna i sjuk-, föräldra- och arbets-
löshetsförsäkringen höjs till 90 procent,

att karensdagarna i a-kassan slopas och

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

19.02
Är vi fattigare idag än för 20 år sen?
Transportarbetareförbundet och Fastighetsanställdas Förbund

I dagens politiska debatt framförs allt oftare påståendet att vi inte läng-
re har råd med breda samhälleliga lösningar för sjukförsäkring, pensio-
ner, arbetslöshetsförsäkring m m Problem med höga sjukskrivningstal 
eller hög arbetslöshet ses allt oftare som ett budgetproblem där lös-
ningen blir att angripa symptomen inte orsaken.

Efter sex års enveten begäran har Folkpartiet i Riksdagens ut-
frågning av statsministern fått gehör för en bred översyn av finan-
sieringen av socialförsäkringarna. Tidigare har Folkpartiet tackat för 
ett nekande svar på samma fråga – nu var de glada över svaret. Ge-
nom sitt ställningstagande, som saknar förankring i arbetarrörelsen, 
har Göran Persson öppnat dörren för privatiseringar av välfärdssam-
hällets fundament. 

All erfarenhet visar att när socialförsäkringar inte längre bekostas 
av alla kommer de med de högsta riskerna att vara de som får beta-
la mest – i den mån de överhuvudtaget kommer att ha råd. Det är 
tveksamt om Sverige i dagsläget kan kallas ett välfärdssamhälle ef-
tersom revorna i välfärden blir allt större. 

Det märkliga är att vi idag sägs inte ha råd med det vi hade råd 
med för 20 år sen. För visst har vi råd med välfärd. Faktum är att 
Sverige, trots allt tal om motsatsen, idag är rikare än någonsin. Sve-
riges bruttonationalprodukt 2003, vilken framgår av nedanstående 
diagram från SCB, har aldrig varit högre. 
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Sveriges BNP från 1950  Fasta priser. Index 1995=100

Svaret är troligtvis att det gamla synsättet – en generell välfärdspoli-
tik med små inkomstklyftor – de senaste 10–15 åren ersatts med ett 
nytt synsätt. Trots att samhället totalt är rikare är förklaringen troligt-
vis den att rikedomen fördelas allt mer ojämlikt.

De rikare blir allt rikare – de fattigare allt mer fattiga. Om de fat-
tiga nu dessutom ska avstå mer och betala sin välfärd själva innebär 
det dödsstöten för generell välfärd. Det enda sättet är att tillse att det 
gemensamma produktionsresultatet fördelas rättvist och jämlikt. 

Mot bakgrund av detta hemställer vi att kongressen beslutar 

att LO med kraft verkar för att socialförsäkringarna bibehålls i samhäl-
lets regi och finansieras genom skatter. 
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19.03
Prioriterade välfärdsfrågor
Skogs- och Träfacket

För att behålla välfärdssystemet starkt är det av största vikt att vi stän-
digt prioriterar vad vi vill ha ut av systemet och att trovärdigheten och 
legitimiteten i systemet alltid kan upprätthållas. Viljan hos allmänhe-
ten att bidra till systemet är helt central.

Skogs- och Träfackets kongress genomförde i augusti år 2003 en 
svår, men ansvarstagande och trovärdig prioritering rörande vår väl-
färd. Kongressen beslutade att bland alla andra välbehövliga områ-
den under nästa kongressperiod i första hand prioritera insatser för 
arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Båda dessa 
områden är ideologiska grundbultar i fackföreningsrörelsen. Det finns 
många andra angelägna välfärdsfrågor, till exempel tandvård, sjuk-
vård och pension – där tandvårdsförsäkringen också är en priorite-
rad fråga för Skogs- och Träfacket.

Skogs- och Träfacket anser att samhället ska vara bärare och äga-
re av välfärdssystemet. Välfärdssystemet ska vara generellt och upp-
byggt på inkomstbortfallsprincipen. Även ur fördelningspolitisk och 
solidarisk synvinkel är breda och samhälleliga lösningar att föredra. 
På senare tid har vi sett ett växande problem i och med att t ex pri-
vata sjukförsäkrings- och arbetslöshetsalternativ har ökat drastiskt. 
Vi kan inte riskera att glida in ett system där individens förmåga att 
försäkra sig är beroende av betalningsförmågan.

Arbetsskadeförsäkringen
Idag är individen inte längre ekonomiskt skadeslös för skador som upp-
står i arbetet. Arbetsskadesjukpenningen måste återinföras. Under tiden 
då arbetsskadesjukpenningen fanns kostade arbetsskadeförsäkringen 
cirka 11 miljarder kronor. År 2004 beräknas den kosta cirka 6,5 mil-
jarder kronor. Vi måste prioritera arbetsskadesjukpenningen.

Skogs- och Träfackets kongress beslutade att arbeta för ett åter-
införande av arbetsskadesjukpenningen, att arbeta för att den som 
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skadas i arbetet inte ska drabbas av inkomstbortfall, att arbeta för 
ett starkt arbetsskadebegrepp och att handläggning och prövning av 
arbetsskador måste ske snabbt.

Arbetslöshetsförsäkringen

För att höja legitimiteten i arbetslöshetsförsäkringen är det av största 
vikt att vi tillsammans nu börjar prioritera och strukturera denna för-
säkring. Arbetslöshetsförsäkringen bör vara en omställningsförsäkring 
att nyttjas under kortare perioder av arbetslöshet.

Idag får allt fler individer inte en reell inkomstbortfallsersättning. 
Taken i arbetslöshetsersättningen har inte höjts i takt med löneök-
ningarna, vilket tillsammans med synen och hanteringen av försäk-
ringen snarare har gjort den till en inkomstgaranti på låg nivå un-
der en längre tid.

Skogs- och Träfackets kongress 2003 beslutade att prioritera en 
höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen före borttagandet av ka-
rensdagarna även om borttagandet av karensdagarna kan ses som ett 
berättigat krav. Vidare ansåg kongressen att inom arbetslöshetsför-
säkringens tak måste försäkringen också motsvara minst 80 procent 
av inkomstbortfallet.

Tandvårdsförsäkringen
Tänderna riskerar återigen att bli en klassmarkör. När den nya tand-
vårdsförsäkringen trädde ikraft den 1 januari 1999, släpptes tandvårds-
priserna fria. Detta har lett till att priserna på tandvård har stigit dra-
matiskt för individen. Tandvården omfattas inte heller av det högkost-
nadsskydd som gäller för övrig sjukvård. Det är endast personer över 
65 år som idag omfattas av ett visst högkostnadsskydd. Ett system med 
ett högkostnadsskydd på 900 kronor som det inom sjukvården skulle 
för tandvården kosta omkring 8–9 miljarder kronor per år.

Skogs- och Träfackets kongress 2003 beslutade att tandvården är 
en prioriterad fråga. Tänderna ska inte bli en klassmarkör igen. Tand-
vården måste omfattas av samma, högkostnadsskydd som den övri-
ga sjukvårdsförsäkringen.
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Vi föreslår 

att LO under nästa kongressperiod verkar för samma prioriteringar 
när det gäller välfärdsområdena och därmed beslutar, 

att prioritera ett återinförande av arbetsskadesjukpenningen,

att prioritera en höjning av taket i arbetslöshetsförsäkringen och att 
arbetslöshetsförsäkringen måste motsvara minst 80 procent av 
inkomstbortfallet inom detta tak och

att prioritera tandvårdsförsäkringen, så att även tandvården ska omfat-
tas av samma högkostnadsskydd som den allmänna sjukvårdsför-
säkringen.

19.04
Förändring av socialförsäkringslagstiftningen
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Sjuktalen blir ej mindre för att man sänker ersättningen i socialförsäk-
ringarna. Dessutom är levnadskostnaderna ofta högre för den som är 
sjuk på grund av. läkarkostnader, medicin etc. 

Därför yrkar vi att LO verkar för att Riksdagen beslutar om föl-
jande ändring i socialförsäkringslagstiftningen.

Vi föreslår 

att ersättningen i samtliga socialförsäkringar höjs till 90 procent av 
den reella lönen.

19.05
Höj ersättningsnivån
SEKO avd Dalarna

Återställ ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäk-
ringen och föräldraförsäkringen till 90 procent. Nedskärningarna 
drabbar alltid de sämst ställda i samhället varför ska det alltid vara så? 
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Klassklyftorna blir allt större. Vi har samma utgifter som när vi hade 
arbete, innan vi drabbades av sjukdom eller blev föräldralediga. Det 
blir en oerhörd press på ofta en redan lågavlönad som hamnar i en 
odräglig situation.

Vi föreslår 

att LO verkar för att ersättningsnivåerna höjs till 90 procent.

19.06
Centraliseringar inom arbetsmarknads- och socialförsäkringsom-
rådena 
Metallindustriarbetareförbundet avd 133, Lidköping

Inom statliga ansvarsområden finns det idag motstridiga tendenser. De 
handlar ytterst om antingen långtgående centraliseringar eller en ökad 
betydelse för det lokala och regionala inflytandet inom olika sektorer. 

Regional utvecklingspolitik bygger på ett brett och starkt lokalt och 
regionalt engagemang. Formerna för detta varierar. Ett sådant synsätt 
borde rimligtvis också gälla inom andra områden, som har en lokal eller 
regional karaktär och väldigt stor betydelse för enskilda människor. 

Inom arbetsmarknadspolitiken har utvecklingen emellertid gått åt 
motsatt håll. En långtgående centralisering av uppdrag och besluts-
fattande har redan ägt rum. De tidigare länsarbetsnämnderna saknar 
t ex numera några reella befogenheter. Den formella förändringen 
innebär att de är ”styrelser med begränsat ansvar”. Konsekvenserna 
är bland annat att Arbetsmarknadsverket har fått ökad makt. 

Motsvarande tendenser finns också inom socialförsäkringsområ-
det. En långtgående centralisering av både verksamheten och besluts-
fattande har föreslagits av den så kallade ANSA-utredningen (SOU 
2003:36). I praktiken handlar det om ett förstatligande av de idag 
självständiga försäkringskassorna. Styrelserna för dessa kommer att 
upphöra, och eventuellt ombildas till ”styrelser med begränsat an-
svar”. Förslaget till förändringar påminner väldigt strakt om den re-
dan genomförda centraliseringen inom Arbetsmarknadsverket. 
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Det handlar inte heller enbart om ett eventuellt förstatligan-
de av försäkringskassorna. Framtiden för socialförsäkringsnämnder-
na och handläggningen av arbetsskadeärenden är också föremål för 
en översyn. 

Utredningen ”En handläggningslag – om förfarandet hos Försäk-
ringskassorna; SOU 2001:47”– redovisade bland annat förslag som 
innebär att fler experter i beslutande organ, eller särskilt utvalda ex-
perter i dessa, är en garanti för ökad effektivitet, mer likformig be-
handling och ökad rättssäkerhet. 

Det här synsättet präglade i ännu högre grad ett av huvudförsla-
gen i utredningen om en ökad koncentration av handläggning av ar-
betsskadeärenden m m (SOU 2002:80). Nya beslutsorgan – arbets-
skadenämnder – som föreslogs av utredningen, innebär att dessa får 
en mycket stark och ensidig expertorienterad sammansättning. En 
tydlig lokal förankring av nämndernas ledamöter försvinner, och i 
praktiken kommer även deltagandet från företrädare för arbetsli-
vet att upphöra. 

Förslaget innebär först och främst en mycket långtgående och 
stark centralisering av uppgifterna, och besluten. I praktiken innebär 
förslaget att försäkringskassorna inte längre ska handlägga arbetsska-
deärenden, och att socialförsäkringsnämndernas roll i det här sam-
manhanget upphör. 

Det är då motsägelsefullt att i andra sammanhang understryka 
betydelsen av dels lokalt och regionalt ansvar, inflytande och sam-
verkan dels att arbetsskador (inklusive frågor om arbetsskadelivrän-
ta) ska behandlas väldigt nära de försäkrade, deras arbetsplatser och 
”närmiljö” i övrigt. 

Motiven till en ökad centralisering inom vissa områden varierar, 
men handlar sammanfattningsvis om att detta antas ge ökad effek-
tivitet, större rättssäkerhet och göra handläggningen mer enhetlig 
inom olika områdena. En kritisk granskning visar att de bakomlig-
gande motiven kan ifrågasättas på goda grunder. I alla fall framstår 
de inte som tillräckligt starka för att genomdriva så här omfattande 
förändringar som har redovisats i olika utredningar. Allsidiga konse-
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kvensanalyser som också belyser alternativ saknas i de förslag som 
har redovisats. 

De förändringar och tendenser som gör sig mycket tydliga inom 
nämnda områden visar att två grundläggande synsätt styr mot var-
andra: ökad centralisering och expertorienterat beslutsfattande el-
ler fortsatt i huvudsak decentraliserad verksamhet, och lokala eller 
regionala lekmannastyrelser för beslutsfattande. 

Vägvalet och förändringarna inom de här områdena berör i allra 
högsta grad LO-medlemmarna. Det finns anledning för fackfören-
ingsrörelsen att inte okritiskt acceptera de tendenser som går inom 
områden som berör medlemmarna väldigt starkt.

Utöver vad som har redovisats ovan, finns det också anledning att 
erinra om LO-kongressen 2000 ”Demokratikongressen”. Några av hu-
vudbudskapen i kongressrapporten handlar om att på många olika sätt 
stärka delaktigheten, medborgarinflytandet, tillgängligheten m m. 

I riktlinjerna framgår det bland annat att ”LOs demokratisyn är 
också lokal. Alla människor fattar beslut. Beslutsfattare är inte en spe-
ciell sort särskilt kompetenta personer. Här går en skarp skiljelinje 
med krafter som hävdar att experter eller eliter bäst fattar beslut. De-
mokrati – folkstyre i dess verkliga mening är att folket ska styra”. 

Kongressen beslutade också att ge styrelsen i uppdrag ”att verka för 
att de statliga utredningsförslagen åläggs att analyseras utifrån deras 
påverkan på människors delaktighet och den svenska demokratin”. 

De förändringar som har genomförts, och planerade förändringar 
som är aktuella inom arbetsmarknads- respektive socialförsäkrings-
områdena motsvarar inte detta synsätt. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag

att verka för nya former för ett tydligare lokalt och regionalt inflytande 
i arbetsmarknadspolitiken,

att vid eventuella förändringar av socialförsäkringssystemets orga-
nisation värna regionala folkvalda beslutsorgan med ansvar och 
befogenheter,
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att säkra befogenheterna för, och principerna för sammansättningen 
av socialförsäkringsnämnderna,

att arbeta för en tydlig regional handläggning av arbetsskadeärenden, 
och att beslut i sådana ärenden ska ske i folkvalda organ och 

att med ännu större kraft hävda det beslut som fattades av LO-kon-
gressen 2000 avseende analyser ur demokratisynpunkt av statliga 
utredningsförslag. 

19.07
Höj ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkring-
en och föräldraförsäkringen
Handelsanställdas Förbund avd 13, Borlänge

Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och för-
äldraförsäkringen ska vara 90 procent av bruttolönen för oss LO-med-
lemmar. Nedskärningarna drabbar alltid de sämst ställda i samhället. 
Varför ska det alltid behöva vara så?

Klassklyftorna blir allt större och målgruppen har samma utgif-
ter som när de hade ett arbete innan de drabbades av sjukdom eller 
blev föräldralediga eller arbetslösa. Varför ska det alltid bli en pres-
sad ekonomisk situation på redan lågavlönade arbetare? 

Vi föreslår

att LO påverkar de politiska besluten om att ersättningsnivån höjs till 
90 procent av bruttolönen i samtliga lagliga arbetsrättsområden.
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19.08
Vårt generella skattefinansierade sjukförsäkringssystem
Kommunalarbetareförbundet avd Sörmlands län 

Sveriges generella sjukförsäkringssystem håller på att raseras, bland annat 
på grund av högre kostnader för de alltmer skenande sjukskrivningsta-
len. Det diskuteras allt oftare om privata tilläggsförsäkringslösningar. 

Hela vårt socialförsäkringssystem bygger på inkomstbortfallsprin-
cipen och procentsats i ersättningsnivåerna. Många med högre in-
komst har egna tilläggsförsäkringar idag, beroende på att ”taket” i 
den generella sjukförsäkringen är för lågt satt, alltså får den sjukför-
säkrade inte ut tillräckligt mycket av inkomstbortfallet för att vara 
villig att betala en skattefinansierad sjukförsäkring.

Det talas om att sänka skatten för alla för att kunna bekosta egna 
privata försäkringslösningar. Den genomsnittlige LO-medlemmen 
betalar ingen eller ytterst lite statlig skatt idag. Detta skulle i för-
längningen innebära, att staten måste ta detta ifrån kommunal- och 
landstingsskatten, vilket i slutänden reducerar tillväxten/servicen 
inom bl a vård, skola och omsorg.

Vad är skillnaden på skatt och avgift? Hur många av LO-med-
lemmarna kommer att stå utanför en sådan försäkring på grund av 
kostnaden? Kommer alla våra kamrater som drabbats av sjukdom att 
komma in i en sådan försäkring? Vilka restriktioner kommer att fin-
nas för t ex kronisk åkomma eller upprepade sjukfall med samma 
diagnos? Hur hög blir avgiften för dessa medlemmar i så fall? Erfa-
renheten visar att ”nyttjas” systemet mycket så måste avgiften höjas. 
Är det den amerikanska försäkringsmodellen vi vill ha? Nej tack.

Vi föreslår att LO verkar för

att den generella sjukförsäkringen blir kvar i ett skattefinansierat system 
och

att taket för rätt till ersättning i sjukförsäkringen höjs rejält, så fler 
får del av den generella sjukförsäkringen och därmed är villiga att 
betala skatt till detta.
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19.09
Sjukförsäkringen
Byggnadsarbetareförbundet avd 4, Helsingborg

Det måste vara inkomstbortfallsprincipen som ska gälla i sjukförsäkring-
en. Ett absolut krav är att återställa ersättningsnivån till 90 procent av vår 
inkomst när vi är sjuka. Vidare är det viktigt att höja taket i försäkringen 
så att även höginkomsttagarna ser att de får ut något av systemet. Görs 
inte detta finns det en risk för att de söker sig till privata lösningar och 
lämnar systemet och på så sätt urholkar hela sjukförsäkringen. 

Därför vill vi att LO driver frågan politiskt

att ersättningsnivån i sjukförsäkringen återställs till 90 procent av lönen 
när man är sjuk och

att taket höjs i sjukförsäkringen.

19.10
Förändringar för sjukskrivna fr o m 2003-07-01
Byggnadsarbetareförbundet avd 18, Örebro

Vi yrkar att LO verkar för

att de förändringar som gjordes 2003-07-01 borttages och att man går 
tillbaka till reglerna som var före 2003-07-01.

19.11
Ändrad beräkning av sjukpenning
Metallindustriarbetareförbundet avd 294, Kalix

Den sjukpenninggrundande inkomsten försämrades den 1 juli 2003. 
Beräkningsgrunderna förändrades så att man nu multiplicerar den sjuk-
penninggrundande inkomsten med talet 0,97. Detta innebär en sänk-
ning med 2,4 procentenheter.
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Arbetsgivarperioden för betalning av sjuklön har också förlängts 
med en vecka, det har fått en negativ verkan genom att det påver-
kar TFA-försäkringen. Detta är helt oacceptabelt.

Vi föreslår 

att sjukförsäkringen återställs till 80 procent av sjukpenninggrundande 
inkomst,

att arbetsgivarperioden för betalning av sjuklön återställs till 80 pro-
cent,

att godkänd arbetsskada ska ersättas med 100 procent och

att avtalsförsäkringen förhandlas om, så att den anpassas när det sker 
förändring i sjukförsäkringen.

Utlåtande
Motionerna 19.01 första-tredje att-satserna, 19.02, 19.03 första att-

satsen, 19.04, 19.05, 19.06 andra-femte att-satserna, 19.07-19.10, 

19.11 första och andra att-satserna, 19.16 andra att-satsen och 

19.44 tredje att-satsen

19.01 första-tredje att-satserna

att LO med kraft verkar för ett bibehållet skattefinansierat generellt 
välfärdssystem, 

att LO, som ett led i detta, driver på frågan om att höja taken i sjuk- 
och föräldraförsäkringen samt i arbetslöshetsförsäkringen och

att LO verkar för att ersättningsnivåerna i sjuk-, föräldra- och arbets-
löshetsförsäkringen höjs till 90 procent.

19.02

att LO med kraft verkar för att socialförsäkringarna bibehålls i sam-
hällets regi och finansieras genom skatter. 
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19.03 första att-satsen

att LO under nästa kongressperiod verkar för samma prioriteringar 
när det gäller välfärdsområdena och därmed beslutar.

19.04

att ersättningen i samtliga socialförsäkringar höjs till 90 procent av 
den reella lönen.

19.05

att LO verkar för att ersättningsnivåerna höjs till 90 procent.

19.06 andra – femte att-satserna

att vid eventuella förändringar av socialförsäkringssystemets orga-
nisation värna regionala folkvalda beslutsorgan med ansvar och 
befogenheter,

att säkra befogenheterna för, och principerna för sammansättning-
en av socialförsäkringsnämnderna,

att arbeta för en tydlig regional handläggning av arbetsskadeären-
den, och att beslut i sådana ärenden ska ske i folkvalda organ 
och 

att med ännu större kraft hävda det beslut som fattades av LO-kon-
gressen 2000 avseende analyser ur demokratisynpunkt av stat-
liga utredningsförslag. 

19.07

att LO påverkar de politiska besluten om att ersättningsnivån höjs till 
90 procent av bruttolönen i samtliga lagliga arbetsrättsområden.

19.08

att den generella sjukförsäkringen blir kvar i ett skattefinansierat 
system och

att taket för rätt till ersättning i sjukförsäkringen höjs rejält, så fler 
får del av den generella sjukförsäkringen och därmed är villiga 
att betala skatt till detta.

protokoll d.indd   26 2004-09-10   14:42:28



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  2 7

19.09

att ersättningsnivån i sjukförsäkringen återställs till 90 procent av 
lönen när man är sjuk och

att taket höjs i sjukförsäkringen.

19.10

att de förändringar som gjordes 2003-07-01 borttages och att man 
går tillbaka till reglerna som var före 2003-07-01.

19.11 första och andra att-satserna

att sjukförsäkringen återställs till 80 procent av sjukpenning- 
grundande inkomst och

att arbetsgivarperioden för betalning av sjuklön återställs till 80 
procent.

19.16 andra att-satsen

att höja ersättningsnivån i sjukförsäkringssystemet.

19.44 tredje att-satsen

att taket i föräldraförsäkringen höjs.

Skattefinansierat välfärdssystem
Motionerna 19.01 och 19.02 vill slå fast att LO ska verka för ett bibe-

hållet skattefinansierat välfärdssystem, respektive att socialförsäk-

ringarna bibehålls i samhällets regi och finansieras genom skatter. 

Motion 19.08 första att-satsen yrkar att sjukförsäkringen blir kvar i ett 

skattefinansierat system.

LO har sedan länge slagit vakt om att vår generella välfärd ska bevaras 

och det ska LO fortsätta med. Men socialförsäkringarna och hela den 

svenska välfärdspolitiken står inför en stor utmaning med anledning av 

den åldrande befolkningen. Den demografiska utvecklingen innebär att 

allt färre ska försörja allt fler och ger ökade kostnader inom både soci-

alförsäkringar (främst ålderspension och sjukersättning) och välfärds-

tjänster på samma gång som intäkterna från skatter och arbetsgivar- 

avgifter minskar. För att medborgarna ska ha ett fortsatt högt förtro-
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ende för välfärden och vilja vara med att finansiera densamma är det 

viktigt att kvaliteten i verksamheterna är god och att taken i socialför-

säkringarna höjs. Detta medför ökat tryck på kostnaderna.

LO anser att vårt välfärdssystem i första hand ska vara skattefinan-

sierat, men andra lösningar är tänkbara. Det kan vara nödvändigt att 

ta ställning till olika lösningar från fall till fall. Idag har vi exempelvis 

komplettering av de allmänna socialförsäkringarna genom kollektiv-

avtalade försäkringar. Dessa försäkringar är betydelsefulla delar av 

det samlade ekonomiska skyddet vid sjukdom, ålderdom och  

arbetslöshet. Men finansieringen sker inte genom skatter, utan  

premier betalas av arbetsgivarna och tas från löneutrymmet.

Det allmänna socialförsäkringssystemet finansieras idag inte bara 

av skatter, utan även av egenavgifter och arbetsgivaravgifter. Arbets-

givaravgifter står för den övervägande delen. De olika finansierings-

källorna har olika fördelningseffekter, genom att de betalas av olika 

grupper och beräknas på olika sätt.

Skatter betalas av alla inkomsttagare och det finns en progressivitet 

i inkomstskatten som gör att de som har större inkomster betalar en 

större andel av sin inkomst i skatt. Arbetsgivaravgifter betalas in av 

arbetsgivare och beräknas som en procentandel på lönesumman, 

oavsett hur höga eller låga löner som utgår (men arbetsgivaravgif-

terna betalas egentligen av löntagarna genom minskat löneutrymme). 

Det är alltså en mindre grupp som står för arbetsgivaravgifterna än 

för skatterna. Egenavgifter betalas formellt in av arbetstagarna och 

beräknas som en andel av arbetsinkomsten upp till en viss gräns 

(motsvarande taket i socialförsäkringarna). En växling från arbets- 

givaravgifter till sådana egenavgifter skulle innebära mindre omför-

delning mellan hög- och låginkomsttagare.

Ett aktuellt exempel på alternativ finansiering av välfärden är den så 

kallade medfinansiering av sjukförsäkringen som har aviserats och som 

LO accepterar. Medfinansieringen innebär att arbetsgivarna ska betala 

en andel av sina anställdas sjukpenning och att arbetsgivaravgifterna 
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minskar i motsvarande omfattning. Detta kan ses som en viss privatise-

ring av finansieringen som leder till ett ökat risktagande för arbets- 

givarna, samtidigt som risken minskar i samma grad för samhället.  

Eller om man så vill en självrisk för arbetsgivarna. Detta för att öka de 

ekonomiska drivkrafterna för arbetsgivarna att arbeta för att få ned 

sjukfrånvaron – dels genom ökad hälsa på arbetsplatserna, dels genom 

att satsa mer på rehabilitering av sjukskrivna. Den höga sjukfrånvaron 

i det svenska arbetslivet är ett stort samhällsproblem och LO anser att 

medfinansieringen är en lösning bland andra som är värd att pröva, 

trots att den innebär ett avsteg från hur finansieringen ser ut idag.

LO måste noga bevaka den kommande utredning som statsminister 

Göran Persson har aviserat. Framförallt måste LO bevaka att noggranna 

fördelningspolitiska analyser görs och att förslag som försämrar social-

försäkringarnas fördelningseffekter inte accepteras. Förslag får heller inte 

riskera att på sikt urholka socialförsäkringssystemet. Samtidigt måste LO 

vara öppet för att diskutera olika lösningar. Med tanke på rättvisa mellan 

generationer är det viktigt att våra välfärdssystem är konstruerade så att 

de inte blir en extra belastning för framtida generationer. 

Höjda tak 
Flera motioner tar upp behovet av höjda tak i sjuk-, föräldra- respektive 

arbetslöshetsförsäkringen. Trots att endast en liten andel bland LO-grup-

perna har inkomster över taken (större andel har inkomster över taken i 

arbetslöshetsförsäkringen än taket i sjuk- och föräldraförsäkringen) är 

frågan viktig för LO-medlemmarna ur ett brett perspektiv – takhöjningar 

behövs för att bibehålla det folkliga stödet för vårt välfärdssystem.

En förutsättning för ett skattefinansierat generellt välfärdssystem är 

ett stort folkligt stöd för detsamma. Skulle människor inte vara nöjda 

med systemet skulle det inte vara möjligt att ta in skatter för att betala 

för det. Det ekonomiska skydd vid sjukdom, föräldraskap och arbets-

löshet som välfärden ger måste följaktligen vara tillräckligt bra för 

flertalet, så bra att de vill betala skatt för det.
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Taken i sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshets-

försäkringen gör att personer med inkomster över taken får en lägre 

andel av sin inkomst vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet än 

personer med inkomster som är lägre än taken. Individer som inte har 

ett bra inkomstbortfallsskydd genom det allmänna systemet ser behov 

av att komplettera sitt skydd genom exempelvis privata försäkringar. 

I förlängningen kan detta innebära att stödet för skattefinansierade 

inkomstbortfallsförsäkringar minskar. Varför ska de betala skatt för ett 

system när de ändå måste betala ur egen ficka för att få ett bra skydd?

Idag har en växande andel inkomster över taket på 7,5 basbelopp i 

sjuk- och föräldraförsäkringen. Och en ännu större andel har inkom-

ster över taket i arbetslöshetsförsäkringen. Förekomsten av privata 

kompletterande försäkringar ökar. Om taken inte höjs utgör detta ett 

framtida hot mot vårt välfärdssystem. LO ska därför driva frågan om 

höjda tak i sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshets-

försäkringen. Höjning av taket i föräldraförsäkringen är betydelsefullt 

även ur ett jämställdhetsperspektiv, då en takhöjning ökar de eko-

nomiska drivkrafterna för föräldrar att dela mer lika på föräldraledig-

heten än idag, ett perspektiv som tas upp i motion 19.44. Angående 

takhöjning inom arbetslöshetsförsäkringen finns en utförligare dis-

kussion i avsnittet angående a-kassan under punkt 18.

Höjda ersättningsnivåer 
Många motionärer vill se höjda ersättningsnivåer inom sjuk-, föräldra- 

och arbetslöshetsförsäkringarna. Motionerna 19.10 och 19.11 yrkar 

att ersättningsnivån inom sjukförsäkringen ska återställas till 80 pro-

cent, från dagens 77,6 procent. Regeringen och samarbetspartierna 

har aviserat att detta ska ske den 1 januari 2005, vilket LO välkomnar. 

Andra motioner yrkar på höjningar av ersättningsnivåerna till 90 

procent inom alla eller några av sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsför-

säkringarna. Motion 19.16 yrkar att ersättningsnivån inom sjukförsäk-

ringen ska höjas, men utan att precisera någon nivå.
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Frågan om höjda ersättningsnivåer behandlades även vid förra LO-

kongressen. Då beslutades att LO skulle verka för en 90-procentig 

ersättning för inkomster upp till ersättningstaket för alla sjukskrivna, 

föräldralediga och arbetslösa. En höjning av ersättningsnivån inom 

arbetslöshetsförsäkringen från 80 till 90 procent tas upp även i  

motion 18.06. Angående arbetslöshetsförsäkringen hänvisar vi till 

avsnittet angående a-kassan under punkt 18.

Idag får alla 77,6 procent av sin inkomst upp till inkomsttaket (7,5 

basbelopp) vid sjukfrånvaro genom den allmänna sjukförsäkringen 

(karensdag och sjuklön på 80 procent gäller dock de tre första veck-

orna vid sjukdom). Inom föräldraförsäkringen är ersättningsnivån 

80 procent. Därtill kommer kompletterande skydd genom avtal som 

ser olika ut på olika avtalsområden. AGS-försäkringen ger 10 procent 

av inkomsten upp till inkomsttaket för privatanställda arbetare, men 

endast under det första året och efter sjuklöneperioden (dag 22-360). 

Tjänstemän och anställda inom stat och kommun har kompletterande 

skydd så att 90 procent av hela inkomsten täcks de första tre måna-

derna med sjukfrånvaro (dag 22-90). De statligt anställda har dessut-

om motsvarande kompletterande skydd när de tar ut föräldrapenning.

LO ska fortsätta att verka för att alla ska få 90 procent av sin inkomst 

upp till inkomsttaket vid sjukdom och föräldraledighet, dvs i första 

hand genom det allmänna systemet. En total ersättningsnivå på 90 

procent är en rimlig nivå. En försäkring behöver nämligen innehålla 

ett visst mått av självrisk om försäkringstagaren själv kan påverka 

risken för skada. Alternativet skulle vara en avsevärt hårdare kontroll 

än i dagens system, men detta skulle vara alldeles för resurskrävande 

– både finansiellt och med hänsyn till den redan hårt belastade sjuk-

vården. 

Förändringar för sjukskrivna 2003-07-01
Motionärerna till motion 19.10 vill att de regelförändringar som gjor-

des i sjukförsäkringen 2003-07-01 ska återställas. Tre förändringar 

infördes för sjukskrivna vid den tidpunkten. I december 2003 avisera-
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de regeringen och samarbetspartierna att två av de tre förändringarna 

ska återställas. Det gäller förlängningen av sjuklöneperioden från 

14 till 21 dagar och sänkningen av sjukpenningnivån från 80 till 77,6 

procent. 

Den tredje genomförda förändringen gäller dem som är arbetslösa 

och sjukskrivna samtidigt och som med tidigare regelverk hade en 

ersättning från sjukförsäkringen som var högre än högsta ersätt-

ningen i arbetslöshetsförsäkringen. För dessa gäller numera att sjuk-

penningen uppgår till samma nivå som maxbeloppet inom arbetslös-

hetsförsäkringen. Tidigare var maxbeloppet för dem som är samtidigt 

arbetslösa och sjuka 19 050 kronor i månaden före skatt och nu är 

maxbeloppet 15 630 kronor i månaden.

Det är en relativt liten grupp som berörs av denna regelförändring (och 

om taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjs mins-

kar omfattningen ytterligare). Att arbetslösa skulle sjukskriva sig utan 

anledning för att få ut mer pengar kan således inte ha varit något omfat-

tande problem. Det finns ingen statistik som visar att sjuktalet påverka-

des av det faktum att ersättningen från sjukförsäkringen var högre än 

ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen för vissa individer. 

I tidigare uttalanden framgår det att LO förutsätter att regeringen åter-

ställer denna förändring när statsfinanserna så tillåter. Andra refor-

mer är dock mer angelägna. Det gäller bland annat höjning av taken i 

sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna. 

Ersättningsnivån i sjuklönen har inte förändrats, utan är fortfarande 

80 procent. Någon återställning till 80 procent för betalning av sjuklö-

nen behövs därför inte.

Prioritering bland välfärdsfrågorna
Motion 19.03 yrkar att LO ska verka för samma prioriteringar som 

Skogs- och Träfacket när det gäller välfärdsfrågor. LO gör liknande, 

men inte exakt samma prioriteringar. Högst prioritet anser LO att tak-

höjningar inom arbetslöshets-, föräldra- och sjukförsäkringarna har 
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tillsammans med ett återställande av ersättningsnivån inom sjukför-

säkringen till 80 procent. Därefter följer ett antal angelägna reformer 

som LO anser bör genomföras på sikt när statsfinanserna så tillåter.

Centralisering av socialförsäkringarna
Motion 19.06 tar upp frågor som rör förslaget att skapa en samman-

hållen socialförsäkringsmyndighet. Detta förslag lades fram av den så 

kallade ANSA-utredningen i slutet av 2003. LO har lämnat synpunkter 

dels till utredningen vid en hearing med anledning av ANSA-utred-

ningens delbetänkande i remissvar till regeringen. 

LO tillstyrker förslaget om att göra om Riksförsäkringsverket och för-

säkringskassorna till en sammanhållen socialförsäkringsmyndighet. 

Det centrala är att rättssäkerhet, likabehandling och en effektiv och 

väl fungerande organisation uppnås, inte hur organisationen formellt 

är uppbyggd. När det gäller styrningen av den nya myndigheten anser 

LO att det ska vara en styrelse med fullt ansvar. 

Det framstår inte som möjligt att kombinera detta med att ha kvar 

styrelser för de regionala försäkringskassorna med oförändrat ansvar 

och befogenheter. LO stödjer däremot att regionala förtroendemanna-

organ – försäkringsdelegationer – ska inrättas i varje län.

I socialförsäkringsnämnderna måste förtroendemannafunktionen 

spela en viktig roll även i framtiden och partsrepresentation i dessa är 

viktigt. LO stödjer därför att de ärendeslag som i dag avgörs av soci-

alförsäkringsnämnd även i framtiden ska avgöras av förtroendevalda. 

LO stödjer också att nomineringsprocessen ska vara oförändrad.

ANSA-utredningen föreslår förändringar i socialförsäkringsnämn-

dernas sammansättning och arbetssätt. Att beslut ska fattas genom 

en tjänsteman och två förtroendevalda anser LO inte vara den bästa 

lösningen, även om motivet till förändringen om att minska arbetsbör-

dan för de förtroendevalda är riktigt. Tjänstemannainflytandet blir för 

stort på bekostnad av lekmannainflytandet. Här föreslår LO att antalet 

personer i förtroendemannagruppen ska vara tolv och att tre av dessa 
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ska tjänstgöra varje gång. LO öppnar i yttrandet för en fördjupad dis-

kussion i denna fråga innan någon förändring genomförs.

Motionärerna yrkar på fortsatt regional handläggning av arbets- 

skadeärenden. Hur verksamheten ska organiseras måste dock vara  

en fråga för den nya myndigheten. LO varnar för en alltför slentrian-

mässig koncentration av ärendeslag, med motiveringen att bra kun-

skaper behövs på lokalkontoren inom alla områden, eftersom det är 

viktigt med närheten och en personlig kontakt med försäkrings- 

kassan.

Beträffande femte att-satsen i motion 19.06 så är för LO människors 

möjlighet till delaktighet i politiska beslut en förutsättning för en 

stark demokrati. Ett av många sätt att verka för detta är, som LOs 

Demokratirapport framhöll, att statliga utredningar ges i uppdrag att 

analysera sina förslag utifrån demokrati- och delaktighetssynpunkt. 

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 19.01 andra att-satsen, 19.06 femte att- 
 satsen, 19.08 andra att-satsen, 19.09 andra att-satsen, 19.10,  
 19.11 första att-satsen, 19.16 andra att-satsen och 19.44 tredje  
 att-satsen och

att anse motionerna 19.01 första och tredje att-satserna, 19.02, 
19.03 första att-satsen, 19.04, 19.05, 19.06 andra-fjärde att-sat-
serna, 19.07, 19.08 första att-satsen, 19.09 första att-satsen och 
19.11 andra att-satsen besvarade.

I debatten deltog
Claes Linder, Transport
Palle Carlsson, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Claes Linders, Transport tilläggsförslag med anledning av utlåtandet 
om motion 19.02 ”att LO med kraft verkar för att socialförsäkringar-
na bibehålls i samhällets regi och i första hand ska vara skattefinansie-
rade.” Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla Claes Linders, Transport tilläggsförslag med anledning av 
utlåtandet om motion 19.02 ”att LO med kraft verkar för att so-
cialförsäkringarna bibehålls i samhällets regi och i första hand 
ska vara skattefinansierade.” och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Sjukförsäkring
Karensdagen

Motioner
19.12-19.16

19.12
Karensdag i sjukförsäkringen
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Flera korta sjukfrånvaroperioder kan motverka långtidssjukskrivningar. 
Karensdagen är orättvis utformad. Schemalagd personal med kompri-
merad arbetstid drabbas orimligt hårt ekonomiskt jämfört med perso-
nal med 40 timmars arbetsvecka.

Exempel;
Nattpersonal med 50 procent sysselsättningsgrad dvs 72.66/145,33, 
arbetar 7 nätter på fyra veckor, arbetstid per natt 10 timmar 23 mi-
nuter, månadslön 8 000 kronor.

Dagpersonal med 50 procent sysselsättningsgrad dvs 20.00/40.00, 
arbetar 20 dagar på 4 veckor, arbetstid per dag 4 timmar, månads-
lön 8 000 kronor.

Om man för enkelhetens skull räknar på februari månad som be-
står av exakt 4 veckor ser det ekonomiska bortfallet ut som följer;

Dagpersonal  Nattpersonal
Karensdag 400 kr Karensdag 1 142 kr
Dag 2 – 14 720 kr Dag 2 – 14 685 kr
 1 120 kr  1 827 kr

Vid en kortare sjukledighet slår det ännu hårdare mot personal med 
komprimerad arbetstid. Exempel: vid 4 dagars sjukledighet får perso-
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nal med måndag-fredag tjänstgöring enligt ovan ett ekonomiskt bort-
fall på 640 kronor medan personal med komprimerad tjänstgöring 
(nattpersonal) ett bortfall på 1 370 kronor. Karensdagen slår således 
hårt mot personal med komprimerad arbetstid och den kompenseras 
som synes inte heller under den fortsatta sjukskrivningen. 

Sjuknärvaron på arbetsplatserna utgör ett stort arbetsmiljöpro-
blem. Inte enbart genom smittorisken vid infektionssjukdomar utan 
i ännu högre grad genom att sjuka människor som inte har råd att 
vårda sin hälsa kan orsaka långa sjukskrivningar som konsekvens. 
Om karensdagen slopas har människor möjlighet att utan ekono-
miska konsekvenser få det andrum som kan bota en smärre åkom-
ma. Detta innebär också att den enskilde inte bygger på den ohälsa 
som det innebär att negligera kroppens signaler på grund av ekono-
miska överväganden.

Vi föreslår

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

19.13
Avskaffa karensdagen
Handelsanställdas Förbund avd 28, Luleå

Det är sedan länge känt att karensdagen infördes för att undvika att 
arbetstagare sjukanmäler sig för att de inte orkar gå till jobbet. Sjuk-
anmälningarna sjönk då på grund av att man inte hade råd att vara 
hemma en dag utan sjukersättning. En ensamstående förälder med ett 
lågavlönat jobb blir extra drabbad av denna karensdag då man inte 
har råd att vara sjuk

Följden blir att den som är sjuk ändå går till jobbet och smittar 
sina arbetskamrater. Det allvarligaste problemet är att bestående men 
kan uppkomma om sjuksymptomen ignoreras. 

Vi föreslår

att karensdagen avskaffas.

protokoll d.indd   37 2004-09-10   14:42:29



3 8 | r ä t t v i s f ö r d e l n i n g

19.14
Slopa karensdagen
Industrifacket avd 6,  Kronoberg

Det är i första hand de som har de tyngsta och stressigaste jobben, 
mest ansträngd privatekonomi, det sämsta hälsotillståndet och den 
lägsta utbildningen som går till jobbet när de är sjuka. 

Sjuknärvaron är därför en klassfråga. Ju sämre jobb och sämre betalt 
du har, desto större är risken att du går till jobbet fast du är sjuk men 
borde ha stannat hemma. För att inte samhällsklyftorna ska öka ytter-
ligare måste ur rättviseskäl karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

Medlemmarna blir inte friskare av att bestraffas med en karensdag. 
Varken mänskligt eller ekonomiskt har man råd med ett arbetsliv där 
medlemmarna slås ut eller drabbas av skador. Istället för att försäm-
ra våra medlemmars villkor i sjukförsäkringen så måste arbetsgivar-
na få ner sjuktalen genom att satsa på förebyggande arbetsmetoder, 
stärka företagshälsovården och förbättra rehabiliteringen.

Vi föreslår 

att LO ges i uppdrag att politiskt verka för att slopa karensdagen i 
sjukförsäkringssystemet.

19.15
Sjukförsäkringen
Byggnadsarbetareförbundet avd 4, Helsingborg

Det finns idag stora mörkertal inom sjukskrivningen på grund av att 
det finns en karensdag. Man tar ut semester eller kompledigt när man 
är sjuk. Detta är inte bra. Semestern och kompledigheten behöver 
man för att vila upp sig. Det är lätt att man kommer in i en ond cir-
kel. Ett annat problem som kan uppstå när inte inkomstbortfallsprin-
cipen gäller är att de som har hög lön gör revolt mot systemet och sö-
ker sig privata lösningar.

protokoll d.indd   38 2004-09-10   14:42:29



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  3 9

Därför vill vi att LO driver frågan politiskt

att ta bort karensdagen vid sjukskrivning.

19.16
Sjukförsäkringssystemet/tandvård
Kommunalarbetareförbundet avd Älvsborg

Vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att stanna hemma när man 
är sjuk utan för stort inkomstbortfall och att tändernas hälsa är lika vik-
tig som övriga kroppen. Vi ser att våra medlemmar, som är lågavlönade, 
idag inte har råd att stanna hemma vid sjukdom på grund av karensda-
gen och sjukersättningsnivån. Det slår alldeles för hårt i deras plånbok. 
Vi hör alltfler av våra medlemmar som uttrycker att tandvården är nå-
got som man ”sparar” på när pengarna inte räcker till. Friska tänder och 
möjligheten att stanna hemma vid sjukdom har blivit en klassfråga!

Vi föreslår att LO arbetar för

att slopa karensdagen i sjukförsäkringssystemet,

att höja ersättningsnivån i sjukförsäkringssystemet och

att tandvårdskostnaderna läggs in i samma system som övriga sjuk-
vårdskostnader med högkostnadsskydd.

Utlåtande
Motionerna 19.12-19.15, 19.16 första att-satsen och 19.01 femte 

att-satsen

19.12

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

19.13

att karensdagen avskaffas.
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19.14

att LO ges i uppdrag att politiskt verka för att slopa karensdagen i 
sjukförsäkringssystemet.

19.15

att ta bort karensdagen vid sjukskrivning.

19.16 första att-satsen

att slopa karensdagen i sjukförsäkringssystemet.

19.01 femte att-satsen

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

Motionärerna yrkar på ett borttagande av karensdagen i sjukförsäk-

ringen. På LOs kongress år 2000 beslöts att LO skulle verka för ett bort-

tagande av karensdagen. Även tidigare kongresser har fattat liknande 

beslut. Det huvudsakliga motivet som förs fram av motionärerna och 

i utlåtanden till tidigare kongressbeslut är att karensdagen gör att 

många tvingas att gå till arbetet av ekonomiska skäl trots att de är 

sjuka. Andra väljer att ta ut semester eller kompledigt. Inget av alter-

nativen är bra, utan kan på sikt leda till mer omfattande hälsoproblem 

med långvarig sjukfrånvaro som följd. Främst är det personer med små 

ekonomiska marginaler som på olika sätt tvingas undvika karensdagen.

I slutet av år 2003 aviserade regeringen och samarbetspartierna att ka-

rensdagen ska bytas ut mot ett karensavdrag motsvarande 20 procent 

av veckolönen. I och med denna förändring försvinner vissa av de orätt-

visor som karensdagen leder till. För det första drabbas personer med 

två arbetsgivare inte av dubbla karensdagar. För det andra gynnas inte 

längre de grupper som har möjlighet att sjukanmäla sig i slutet av en 

arbetsdag och på så sätt undvika nära nog hela karensdagen, vilket upp-

fattas som en djup orättvisa av dem som inte har den möjligheten. För 

det tredje missgynnas inte längre personer med komprimerad arbetstid, 

exempelvis nattarbetare, ett problem som lyfts fram i motion 19.12.
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Att byta karensdagen mot ett karensavdrag innebär dock fortfarande 

en orättvisa mellan hög- och låginkomsttagare genom att det leder till 

ett stort inkomstbortfall i synnerhet vid kortare sjukfrånvaro. För sjuk-

frånvaroperioder som är mellan en dag och en vecka ger karensdagen 

inkomstbortfall motsvarande en femtedel av veckolönen och detta 

kan, som tidigare nämnts, innebära svårigheter att få ekonomin att gå 

ihop för dem som har låga inkomster. 

Ytterligare en orättvisa som kvarstår är att vissa arbetsgrupper, inom 

exempelvis omsorg och livsmedelshantering, måste vara hemma 

och drabbas av karensdagen vid lättare förkylningar, medan andra 

som exempelvis tjänstemän ofta kan gå till arbetet ändå med samma 

symptom och på så sätt undvika att drabbas ekonomiskt.

Syftet med karensdagen är att den ska fylla en funktion som självrisk i 

försäkringen i och med att den gör att man inte erhåller någon ersätt-

ning den första dagen i en sjukfrånvaroperiod. Behovet av självrisk 

är större i den svenska sjukförsäkringen än i länder där kontrollen är 

hårdare och ofta innebär att läkarintyg krävs från första sjukdagen. 

Om karensdagen kommer att slopas är det troligt att kraven på kon-

troll kommer att öka. Mot den bakgrunden finns det en relativt stor 

acceptans att behålla karensdagen hos såväl övriga parter på arbets-

marknaden som politiker.

LO anser ändock att skälen att verka för ett borttagande av karens-

dagen/karensavdraget överväger. LOs styrelse bifaller mot den bakgrun-

den motionerna och avser att driva frågan om borttagandet av karensda-

gen som en av de prioriterade förbättringarna i socialförsäkringen.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 19.12-19.15, 19.16 första att-satsen och 19.01  
 femte att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag.
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Beräkningsgrunder

Motioner
19.17-19.25

19.17
Beräkning av SGI
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Med nuvarande regelverk uppräknas SGI vid den tidpunkt förhand-
lingsprotokollet justeras. Konsekvensen av den regeln är att den som 
är arbetsför får tillgodoräkna sig löneökning från och med första da-
gen på den nya avtalsperioden. Däremot får den, som är sjuk och re-
dan har reducerad inkomst, vackert vänta tills den dag protokollet jus-
terats för att få del av eventuell uppräkning av SGI.

Av erfarenhet vet vi att det kan gå månader mellan avtalsperi-
odens början och slutförda förhandlingar samt ytterligare lång tid 
innan justerat protokoll föreligger. Detta är inte bara ologiskt utan 
också djupt orättvist.

Vi föreslår att LO verkar för

att SGI anpassas enligt den avtalsperiod den försäkrade omfattas oav-
sett justeringsdatum och

att en lagändring sker.

19.18
Sjukgrundande inkomst, SGI ska tillåtas höjas retroaktivt
Kommunalarbetareförbundet avd Dalarna

Idag är det mer regel än undantag att våra löneförhandlingar blir klara 
långt senare än vad avtalet avser. Våra medlemmar tvingas ofta vänta 
på löneökningarna.
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En grupp som drabbas extra hårt är våra medlemmar som är 
sjukskrivna eller av annan anledning har en sjukgrundande inkomst. 
Dessa tillåts inte höja sin sjukgrundande inkomst hos Försäkrings-
kassan förrän de lokala löneförhandlingarna är avslutade. Dessutom 
får den ingen retroaktiv höjning från det datum som löneökningen 
skulle ha genomförts, vilket medlemmarna som är i arbete får. Det-
ta drabbar en redan utsatt grupp.

Vi föreslår

att LO verkar för att all sjukgrundande inkomst, SGI, tillåts höjas 
retroaktivt.

19.19
Sjukersättning 64 procent
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

Sjukersättningen beräknas på grundval av en antagandeinkomst. Den 
är genomsnittet av bruttoinkomsterna de tre ”bästa ” åren inom en gi-
ven tidsperiod, en så kallad ramtid. Den är fem-åtta år beroende på 
den försäkrades ålder.

Antagandeinkomsten är de tre bästa årens inkomster uppräkna-
de med prisbasbeloppet och dividerat med tre. Hel sjukersättning = 
64 procent av antagandeinkomsten.

För de medlemmar som har varit långtidsarbetslösa i många år 
och därefter blir sjukskrivna i två-tre år och sedan får sjukersättning 
blir det kanske 64 procent på en tidigare inkomst av 80 procent sjuk-
penning (77,6 procent efter 1 juli 2003) samt på a-kassa som i bäs-
ta fall är 80 procent, då många medlemmar har haft inkomst över 
taket. Det är inget ovanligt med långa perioder av arbetslöshet, ut-
bildningsbidrag och aktivitetsgaranti.
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Ramtid: 
Fem år för den som uppnår 53 eller högre ålder det år då försäkrings-
fallet inträffar.

Sex år för den som uppnår 50 men inte 53 det år då försäkrings-
fallet inträffar.

Sju år för den som uppnår 47 men inte 50 det år då försäkrings-
fallet inträffar.

Åtta år för den som uppnår 46 eller lägre ålder det år då försäk-
ringsfallet inträffar.

Detta innebär i realiteten att en person som enligt ovan varit ar-
betslös en längre period kan sluta med 5 000–6 000 kronor i sjuk-
ersättning per månad.

Alternativet borde kunna vara att man förlänger ramtiden för in-
tjänandet.

Vi föreslår 

att lagen ändras så att man förlänger ramtiden till tio år oavsett ål-
der. 

19.20
Sjukpenning vid plötsligt påkommen arbetslöshet under sjuk-
skrivningsperiod
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

Vid förändringarna i lagen om allmän försäkring 2003, infördes regeln 
att man som arbetslös och sjukskriven högst kan få ersättning motsva-
rande a-kassans högsta dagsersättning, 15 630 kronor per månad.

Detta innebär ingen skillnad för den som är arbetslös och insjuk-
nar, når man taket så ligger man kvar där.

Men för den som är sjukskriven och blir av med sitt arbete under 
sjukskrivningstiden blir läget helt annat, maxbeloppet 7,5 x basbe-
loppet som är sjukpenninggrundande är för närvarande 19 050 kro-
nor och ersättningen sjunker då genast till 15 630 kronor. 
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En skillnad på 3 420 kronor över en natt, kanske bara för att före-
taget man tidigare arbetat på har gått i konkurs, upphört, eller bara 
för att den gamla arbetsgivaren inte kan erbjuda ett arbete som man 
fysiskt klarar av och att man därför blir uppsagd.

Vi föreslår 

att reglerna om högsta dagsersättning inte ska gälla redan påbörjade 
sjukfall om arbetslöshet skulle inträffa.

19.21
Hejda utförsäkringen av arbetslösa från sjukförsäkringen! 
Grafiska Fackförbundet avd 10, Stockholm

Utan möjlighet att inse faran har flera arbetslösa förlorat sin rätt till 
sjukpenning när Försäkringskassan av olika anledningar frågar Arbets-
förmedlingen om en person är inskriven därstädes. Om då vederbö-
rande har meddelat att han under viss tid har förhinder för att arbe-
ta eller söka arbete kan i värsta fall Arbetsförmedlingens svar till För-
säkringskassan bli att den arbetslöse inte är inskriven och då blir han 
utförsäkrad från sjukförsäkringen. En sådan utförsäkring kan ge förö-
dande följder för den arbetslöse. Om han skulle bli långtidssjuk blir 
han ställd utan försörjning. Vi menar att ovannämnda tillämpning hos 
Försäkringskassorna är orimlig. Den medför att arbetslösa som inser 
faran garderar sig genom att inte meddela sin arbetsförmedlare när 
han tar semester eller har ett tillfälligt jobb.

Vi föreslår

att arbetslösa som tar tillfälligt ledigt endast upp till fem-sex veckor 
ej ska riskera utförsäkring från sjukförsäkringen.
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19.22
Rättvis sjukpenning för aktivitetsgarantins deltagare 
Grafiska Fackförbundet avd 10, Stockholm

Arbetslösa som blir deltagare i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden 
aktivitetsgarantin (Aga) får sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
hos Försäkringskassan vilande. I stället för sin normala sjukpenning 
erhåller de samma dagpenning som i aktivitetsgarantin, dvs motsva-
rande a-kasseersättningen. Detta är en djup orättvisa jämfört med de 
öppet arbetslösa vars sjukpenninggrundande inkomst grundas på det 
senaste långvariga arbetet inklusive eventuell övertidsinkomst. Denna 
SGI uppräknas dessutom år för år med kollektivavtalade löneförhöj-
ningar. Vi anser att denna orättvisa måste undanröjas! 

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

att kräva likvärdig sjukpenning för deltagare i aktivitetsgarantin som 
för öppet arbetslösa.

19.23
Indragen sjukpenning
Kommunalarbetareförbundet avd Sörmlands län

Många av LOs medlemmar drabbades under 90-talets nedskärningar 
av arbetslöshet. En stor del började då studera (mest kvinnor), både 
på gymnasienivå och även högskola, vilket var positivt. En del av dem 
har tyvärr inte kunnat fullfölja studierna på grund av sjukdom och 
långtidssjukskrivning som följd och därför inte kommit in på arbets-
marknaden igen. 

Dessa medlemmar trillar ofta genom stolarna, då de inte har nå-
gon arbetsgivare som tar rehabiliteringsansvar för dem. De är ofta 
helt utlämnade till Försäkringskassan.

Försäkringskassan är idag ivriga på att få ner sjukantalet för alla 
grupper i samhället, för att minska de skenande kostnaderna. Detta 
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sker endera med avlösning till sjukersättning (f d sjukbidrag) eller in-
dragning av sjukpenning, för att den sjuke ska anmäla sig på arbets-
förmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.

Att stå till arbetsmarknadens förfogande och inte vara fullt frisk 
och inte kunna ta vilket arbete som helst, är en stor felaktighet an-
ser vi. Helt plötsligt står medlemmen utan något försäkringsskydd, 
vilket är en katastrof för medlemmen och detta ska inte kunna in-
träffa i en välfärdsstat som vårt land ändå är.

Bedömningen som görs innan sjukpenning dras in, bygger ofta 
på en arbetsträning på någon inrättning som Försäkringskassan upp-
handlar. Den sjuke kan t ex sitta och måla korgar eller liknade lättare 
arbetsuppgifter, samt samtal och observationer från t ex arbetstera-
peuter, beteendevetare och läkare på inrättningen. Läkaren gör sedan 
bedömningen, att medlemmen är fullt arbetsför och sjukpenningen 
dras in. Ingen arbetsträning i någon riktig verklig arbetssituation/ar-
betsmiljö har förekommit. Detta kan ske även för anställda, men då 
måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och betala ut lön.

Vi föreslår att LO verkar för

att Försäkringskassan ej kan besluta att dra in sjukpenning från någon 
person, som inte har fått någon chans att arbetspröva på ett riktigt 
arbete ute på öppna arbetsmarknaden.

19.24
Samordningsproblem mellan LAS och sjukförsäkringen
Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm

Inom sjukförsäkringen har sen en tid tillbaka införts en regel om rest-
arbetsförmåga. Den innebär att en anställd som är sjukskriven och inte 
klarar av att arbeta med sitt eget arbete men ändå bedöms kunna ta 
andra arbeten kan berövas rätten till sjukpenning.

De praktiska konsekvenserna kan många gånger bli förödande för 
den anställde. Förutom att det ofta inte i praktiken finns några andra 
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arbeten att få på grund av ålder, bakgrund, utbildning eller liknande 
så får man ofta stora problem vid själva övergången.

De som avstängs från sjukpenningen har ofta varit sjuka en längre 
tid. Rehabiliteringsutredningar har gjorts och olika anpassningsåtgär-
der har prövats. Den sjukskrivne klarar inte av att utföra något arbete 
av betydelse för arbetsgivaren. När sedan processen med att avstänga 
den sjukskrivne från sjukpenning är slutförd så sker själva avstäng-
ningen med kort framförhållning. Ofta inte mer än någon vecka.

I ett sådant läge står den anställde åtminstone under en period utan 
försörjning. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala för ett arbete som 
inte görs. Skäl finns för en uppsägning på grund av arbetsbrist. Men då 
dyker problemet med uppsägningstiden upp. Vad ska den anställde leva 
av under tiden. Om den anställde istället säger upp sig själv blir uppsäg-
ningstiden kortare men då blir man istället avstängd från a-kassan.

I detta sammanhang uppstår ett glapp mellan de olika systemen. 
Detta bör täppas till. Det kan förstås ske på olika sätt. Ett sätt är 
att tvinga arbetsgivaren att betala under uppsägningstiden även om 
inget arbete kan utföras. Men det är tveksamt om det är en rimlig 
lösning, framför allt för mindre företag. Ett annat sätt är att den an-
ställde slipper avstängning från a-kassan. Men det förkortar tiden in-
nan utstämpling och löser ändå inte problemet under uppsägnings-
tiden. Man kan också genomföra avstängningarna från sjukpenning 
med en uppsägningstid som motsvarar den uppsägningstid som den 
anställde har enligt LAS.

Helt oförskyllt hamnar många sjukskrina i en sådan situation med 
stor ekonomisk skada som följd. Det kan inte ha varit syftet med att 
införa regeln om restarbetsförmåga.

Vi föreslår

att LO verkar för att samordningen mellan de olika systemen som 
redovisas ovan löses på ett bättre sätt.
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19.25
Förtidspension – Sjukersättning
Metallindustriarbetareförbundet avd 135, Sandviken

Vid årsskiftet 2002/2003 gjordes ett antal förändringar i socialför-
säkringarna. Förtidspension och sjukbidrag bytte namn till sjukersätt-
ning, tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning samt flyt-
tades från pensionssystemet till sjukförsäkringen. ”Syftet var att ska-
pa en finansiellt sammanhållen försäkring som innefattar alla ersätt-
ningsfall på grund av sjukdom och annan nedsättning av den fysiska 
eller psykiska arbetsförmågan, oberoende av hur lång tid nedsättning-
en beräknas bestå.” (RFV Vägledning Nr 2002:19) Från samma tid-
punkt ändrades även sättet att beräkna ersättningen vid arbetsoför-
måga på grund av sjukdom.

ATP-systemet omvandlades till det nya pensionssystemet och för-
tidspensionssystemet till sjukersättning. Utgångspunkten vid denna 
omvandling var att ingen skulle förlora, nettot skulle vara detsamma. 
För att erhålla i princip oförändrad nettoersättning beräknades ock-
så ett så kallat justeringsbelopp. Justeringsbeloppet svarar mot den 
sammantagna effekten av att det särskilda grundavdraget (SGA) slo-
pas. Det var endast vid detta tillfälle när omvandlingen gjordes som 
en oförändrad nettoersättning garanterades (prop. 2000/01:96 sid. 
125). ”Faktorer som skulle ha påverkat en tidigare nettoersättning 
eller som påverkar beskattningen, kan förändras efter tidpunkten för 
omvandlingen. Sådana förändringar kan vara att personen beviljas 
högre ersättningsgrad efter omvandlingen, att sjukersättningen efter 
tidpunkten för omvandlingen ska samordnas i högre eller lägre grad 
med arbetsskade- eller yrkesskadelivränta…” (RFV Vägledning Nr 
2002:19 sid. 201 och 236 samt prop. 2000/01 sid. 195).

En person som har haft halv förtidspension under många år och 
under 2003 fått sin arbetsförmåga omprövad och erhållit hel sjuk-
ersättning har mist både justeringsbeloppet och även erhållit den 
lägre nivån som sjukersättningen ger, jämfört med förtidspension. 
Det har gett en ersättningsnivå på cirka 46 procent för den tidigare 
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arbetstiden och 64 procent för tidigare förtidspension, beräknad på 
året för pensionsfallet, en nivå som sammantaget motsvarar mindre 
än den lön halvtidsarbete gett.

Det är helt orimligt och konsekvensen blir en inkomstrelaterad 
ersättning på socialbidragsnivå.

Vi föreslår att LO får i uppdrag 

att verka för en lagändring där justeringsbeloppet även efter om-
vandlingen, förtidspension och sjukbidrag, används så att förlust 
ej uppstår vid bland annat beviljad ändrad arbetsförmåga. 

Utlåtande
Motionerna 19.17-19.25

19.17

att SGI anpassas enligt den avtalsperiod den försäkrade omfattas 
oavsett justeringsdatum och

att en lagändring sker.

19.18

att LO verkar för att all sjukgrundande inkomst, SGI, tillåts höjas 
retroaktivt.

19.19

att lagen ändras så att man förlänger ramtiden till tio år oavsett 
ålder. 

19.20

att reglerna om högsta dagsersättning inte ska gälla redan påbör-
jade sjukfall om arbetslöshet skulle inträffa.

19.21

att arbetslösa som tar tillfälligt ledigt endast upp till fem-sex veckor 
ej ska riskera utförsäkring från sjukförsäkringen.
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19.22

att kräva likvärdig sjukpenning för deltagare i aktivitetsgarantin 
som för öppet arbetslösa.

19.23

att Försäkringskassan ej kan besluta att dra in sjukpenning från 
någon person, som inte har fått någon chans att arbetspröva på 
ett riktigt arbete ute på öppna arbetsmarknaden.

19.24

att LO verkar för att samordningen mellan de olika systemen som 
redovisas ovan löses på ett bättre sätt.

19.25

att verka för en lagändring där justeringsbeloppet även efter om-
vandlingen, förtidspension och sjukbidrag, används så att för-
lust ej uppstår vid bland annat beviljad ändrad arbetsförmåga. 

I motionerna 19.17 och 19.18 yrkas att den sjukpenninggrundande 

inkomsten (SGI) ska kunna justeras retroaktivt om retroaktiva löneök-

ningar utgår. LOs representantskap biföll en motion i samma anda i 

maj 2003.

SGI baseras på vilken inkomst man har och utgör beräkningsgrund för 

flera förmåner inom socialförsäkringssystemet. Enligt gällande lagstift-

ning ska SGI justeras från och med det datum ett nytt löneavtal har 

undertecknats och inte från och med det datum det nya avtalet gäller.

Som motionärerna skriver är det vanligt att avtalsförhandlingar mel-

lan arbetsmarknadens parter drar ut på tiden. Personer i arbete kan 

få retroaktiva löneökningar, medan Försäkringskassan alltså inte 

betalar ut någon retroaktiv ersättning. Detta drabbar de sjukskrivna 

och de föräldralediga och uppfattas som djupt orättvist. Kvinnor drab-

bas i högre utsträckning än män av detta faktum, eftersom kvinnor är 

sjukskrivna i något högre utsträckning än män och tar ut en större del 

av föräldraledigheten. 
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En offentlig utredning har haft i uppdrag att se över reglerna för 

skyddstider inom SGI (SGI-utredningen), dvs rätten att behålla sin 

SGI under tid då man inte förvärvsarbetar. Utredningen föreslår ingen 

förändring i reglerna kring retroaktiv ersättning. Motiveringen är att 

det skulle komplicera och fördyra administrationen. I LOs yttranden 

på betänkanden från SGI-utredningen har förts fram att det är fel att 

enskilda individer som är föräldralediga eller sjuka ska drabbas nega-

tivt av det faktum att avtalsförhandlingar mellan arbetsmarknadens 

parter drar ut på tiden samt att samhällets skyddsnät bör kunna utfor-

mas så att de aktuella grupperna inte förlorar på det.

I motion 19.19 förslås att ramtiden vid beräknandet av antagande-

inkomst för sjukersättning förlängs till 10 år. Det kan ge ett bättre 

inkomstunderlag anser motionären. En princip för det nya systemet 

är att de inkomster man haft under åren närmast prövningen för 

aktivitetsersättning/sjukersättning ska ligga till grund för ersättnings-

nivån. Som motionären belyser kan det finnas fall med så långa perio-

der med sjukdom och uppehåll i förvärvsarbete att det finns särskilda 

skäl att se över reglerna. Men ramtiden får inte vara så lång att ersätt-

ningsnivån inte kan anses vara representativ för det framtida inkomst-

bortfallet. En genomgång av beräkningsgrunderna bör dock göras för 

att se om nuvarande regler för beräkning av aktivitets/sjukersättning 

leder till oönskade effekter.

Motion 19.20 yrkar att reglerna om högsta dagsersättning inte ska 

gälla vid påbörjade sjukfall, dvs för individer som redan är sjukskrivna 

när de blir arbetslösa. För dem som är arbetslösa och sjukskrivna 

samtidigt gäller numera att de maximalt kan få sjukpenning på sam-

ma nivå som den ersättning de får från arbetslöshetsförsäkringen. 

Detta gäller oavsett om de är sjukskrivna innan de blir arbetslösa eller 

arbetslösa innan de blir sjukskrivna. Denna fråga behandlas i avsnit-

tet allmän välfärdspolitik. I det utlåtandet anges att styrelsen vill se 

en återgång till tidigare regelverk när statsfinanserna så tillåter. Om 

taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till samma nivå som taket i 

sjukförsäkringen löses problemet automatiskt.
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I motion 19.22 yrkas på likvärdig sjukpenning för deltagare i aktivi-

tetsgarantin som för öppet arbetslösa. Även detta blir åtgärdat om en 

det sker en återgång till tidigare regelverk eller om taket i arbetslös-

hetsförsäkringen höjs.

I motion 19.21 yrkas att arbetslösa som tillfälligt tar ledigt ej ska 

riskera att bli utförsäkrade. Den som är arbetslös måste stå till ar-

betsmarknadens förfogande för rätt till SGI. Detta är grundläggande 

för rätten till sjukpenning. Den som är arbetslös och som behöver, av 

olika skäl, vara ledig en viss tid måste ha en skyldighet att meddela 

arbetsförmedlingen detta och få ett godkännande. Att ändra reglerna 

för rätt till SGI vore att gå fel väg. RFV och AMS har fått i uppdrag att 

samarbeta om hur man kan se till att de som blir långtidssjukskrivna, 

eller sjuka arbetslösa kan erbjudas anpassat arbete. Motionären har 

helt rätt i att innan sjukpenning dras in måste personen ges möjlighet 

att arbetspröva ett arbete.

Den som är sjuk får inte hamna mellan stolarna, det vill säga att för-

säkringskassan bedömer personen som frisk medan arbetsförmed-

lingen gör motsatt bedömning. Det är betydelsefullt att en samlad 

bedömning görs.

Motion 19.24 vill att samordning mellan olika system löses på ett 

bättre sätt. Det gäller när den anställde bedöms ha en restarbetsför-

måga som man inte kan ta tillvara i arbete och därmed går miste om 

både ersättning från sjukförsäkringen och eventuell a-kassa. Styrel-

sen delar kravet på bättre samordning av resurser. Även detta är en 

uppgift som RFV och AMS fått i uppdrag att arbete med.

I motion 19.25 beskriver motionären ändringen av sättet att beräkna 

ersättningen vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Regelverket 

är mycket komplicerat. I de flesta fall blir det inga problem. Men det 

exempel som ges i motionen stämmer. Det innebär att det kan bli helt 

orimliga ersättningsnivåer, något som lagstiftaren troligen inte avsett. 

Det exempel som motionen tar upp och dess konsekvenser behöver 

utvärderas. Styrelsen delar motionens krav.
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Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 19.17-19.18, 19.23-19.24 och 19.25,

att anse motionerna 19.19-19.20 och 19.22 besvarade och

att avslå motion 19.21.

I debatten deltog
Mats-Ove Pettersson, Metall
Palle Carlsson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Mats-Ove Petterssons, Metall tilläggsförslag till utlåtande över motion 
19.25 ”att reglerna och tillämpningarna av dessa, i sjukförsäkringen och 
arbetslöshetsförsäkringen, utformas för samarbete/samverkan och så 
de stöder den enskilde vid förändring av arbetsförmågan och ger eko-
nomisk trygghet”. Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla Mats-Ove Petterssons, Metall tilläggsförslag ”att reglerna 
och tillämpningarna av dessa, i sjukförsäkringen och arbetslös-
hetsförsäkringen, utformas för samarbete/samverkan och så de 
stöder den enskilde vid förändring av arbetsförmågan och ger 
ekonomisk trygghet” och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Tandvården

Motioner
19.26-19.36

19.26
Likställ tandvårdsförsäkringen med sjukförsäkringen
Handelsanställdas förbund och Transportarbetareförbundet

1974 infördes en allmän tandvårdsförsäkring för alla. Bakgrunden var 
att tandhälsan varit en klassfråga. På grund av bland annat denna nya 
allmänna tandförsäkring förbättrades tandhälsan under många år. Allt 
fler kunde behålla sina tänder även i högre ålder och skillnaderna mel-
lan välbeställda och fattigare barns tänders minskade drastiskt. Så ser 
dock inte situationen ut idag.

I de nedskärningar som följde efter 1990-talets kris drabbades 
nämligen tandvårdsförsäkringen hårt av nedskärningarna. Från och 
med 1999 har ett helt nytt system börjat gälla som sammantaget inne-
bär en avsevärt dyrare tandvård för den enskilde individen. Bland an-
dra Riksförsäkringsverket har visat att den fria prissättning som blev 
följden av 1999 års reform har lett till kraftiga prisökningar. Det har i 
sin tur lett till att allt färre regelbundet besöker tandläkaren. En un-
dersökning av Socialstyrelsen visar att arbetslösa och socialbidrags-
tagare har klart lägre besöksfrekvens än andra samhällsgrupper.

En annan undersökning av Riksförsäkringsverket av det nya syste-
met visar att nedskärningarna har drabbat låginkomsttagare mycket 
hårt. Tandhälsa har återigen blivit en klassfråga. RFVs undersökning 
visar att över 15 procent av svenskarna inte gick till tandläkaren år 
2000 trots att de hade besvär med tänderna. 1998 var den siffran 
13 procent varför en negativ utvecklingstrend dessutom kan skön-
jas. RFVs studie visar att den i särklass vanligaste anledningen till att 
man inte besökt tandläkaren var att man inte haft råd. Hela 70 pro-
cent av dem som inte haft råd uppger att de inte skulle klara av en 
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oväntad utgift om 5000 kronor (vilket motsvarar kostnaden för den 
enskilde för t ex att ersätta en avbiten tand).

En god tandhälsa är en del av en hälsobegreppet. Enkom ekono-
miska skäl har motiverat att just tänder ska exkluderas ur samhäl-
lets övriga system som syftar till att uppnå en god allmän hälsa. Att 
dagens tandvårdssystem skulle vara kostnadseffektivt kan dock be-
tvivlas eftersom en förebyggande och generell tandvård borde vara 
mer lönsam än dagens tandvårdsförsäkring där människor av kost-
nadsskäl drar sig in i det längsta för att besöka tandläkaren. Många 
större ingrepp skulle ha kunnat undvikas om den enskildas ekonomi 
inte var avgörande för besöksfrekvensen.

Människor ska ha lika rätt till bra tänder oavsett vilken position i sam-
hället de har. Denna princip har frångåtts men nu är det hög tid att åt-
gärda de brister som givit sig tillkänna; en sämre generell folktandhälsa. 
För att återfå en god tandhälsa och allas lika rätt till en god tandvård bör 
därför tandvårdsförsäkringen likställas med sjukförsäkringen.

LOs demokratikongress ställde sig bakom en sådan hållning, men 
likväl har inga steg i en sådan riktning tagits. Handels och Transport 
menar att arbetet måste prioriteras och intensifieras. Det tog lång tid 
att bygga upp ett system för god tandhälsa. Att rasera detsamma gick 
fort. Nu är det hög tid att stoppa den negativa utvecklingen.

Vi föreslår att LO verkar för 

att tandvårdsförsäkringen likställs med sjukförsäkringen.

19.27
För en bättre tandhälsoförsäkring som skyddar mot höga  
kostnader 
Kommunalarbetareförbundet

Tandhälsoförsäkringen har reformerats vid olika tidpunkter. Den nu-
varande konstruktionen innebär att olika ersättningsregler gäller för 
olika slags behandlingar och för olika grupper i samhället. Vuxna i ål-
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dern 30-64 år som inte omfattas av de särskilda bestämmelserna kan 
till exempel inte få ersättning för vissa delar av bastandvården. De sär-
skilda bestämmelserna gäller personer med funktionshinder eller an-
dra personer som exempelvis lider av långvariga sjukdomar som var-
aktigt påverkar tandhälsan. 

Utvärderingar och analyser av den reformerade tandhälsoförsäk-
ringen har visat en del tydliga förändringar. Vi sammanfattar här någ-
ra av förändringarna utifrån de studier som har gjorts av Riksskatte-
verket (RFV) och Socialstyrelsen. 

Priserna för tandvård ökar hela tiden och dessutom varierar de 
kraftigt mellan olika landsting. Det finns också skillnader mellan vård-
givare i landstings- respektive privatregi.

RFVs analyser av landstingens tandvårdstaxor september 2001 vi-
sade att priserna har ökat med mer än 15 procent i samtliga lands-
ting sedan fri prissättning inom tandvården infördes 1999. De flesta 
landsting har höjt sina priser med mer än 25 procent. RFV har visat 
i andra undersökningar att också privata vårdgivare har höjt sina pri-
ser i samma takt, i vissa fall ännu snabbare än landstingen. 

Exempel:
Under den studerade perioden varierade priset för en förebyggande 
behandling mellan 388 kronor i Halland till 605 i Uppsala. En enstaka 
tandkrona kostade 2 740 kr i Uppsala, men 5 042 kr i Stockholm.

Administrationskostnaden för förhandsprövning av ärenden för 
förhöjd ersättning är högre, eller i bästa fall lika mycket som belop-
pet som slutligen utbetalas, förutsatt att ärendet godkännes. 

Enligt RFVs beräkning tar förhandsprövningen sammanlagt 60 
minuter: 10 minuter av försäkringsläkare, 20 minuter av försäkrings-
tandläkare, 30 minuter av handläggare. Arbetskostnaden är cirka 500 
kronor per ärende. Utöver det tillkommer en kostnad för läkar- eller 
tandläkarintyg: cirka 200 kronor för patienten och cirka 800 kronor 
för sjukvårdsadministrationen inklusive lokal. Summan av administra- 
tionskostnader blir således cirka 1500 kronor.

Studier har även visat att allt fler mänskor helt avstår tandvård 
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av ekonomiska skäl. Arbetslösa och människor som uppbär socialbi-
drag har besökt tandläkare mer sällan än andra grupper. Hushållsin-
komstens storlek är ytterligare en faktor som har betydelse för hur 
ofta man går till tandläkare. 

Det kan inte vara rimligt att låta tandvårdens knappa resurser ätas 
upp av dyra administrationskostnader när plånboken börjat bestäm-
ma över individens tandvårdsbehov. 

Allmänt kan det sägas att det kostnadsskydd som tandhälsoför-
säkringen erbjuder idag är baserat på en hård prioritering och riktar 
sig till ett begränsat antal grupper i samhället: äldre mänskor från 
det året de fyller 65 år och uppåt, människor med funktionshinder 
och med andra kroniska sjukdomar som varaktigt påverkar tandhäl-
san eller kroniska tandsjukdomar som har ogynnsamma följder för 
matsmältningsorganen. 

Det innebär att en stor del av befolkningen, åldersgruppen 20-
64 år, saknar skydd mot höga tandvårdskostnader som hela tiden 
ökar till följd av en fri prissättning och som dessutom kraftigt varie-
rar både mellan olika landsting och mellan vårdgivare i privat- eller 
i landstingsregi. Detta bidrar till ännu tydligare klassklyftor i sam-
hället som fackföreningsrörelsen bör motverka.

Vi föreslår

att LO undersöker olika möjligheter till en allmän tandhälsoförsäkring 
som skyddar mot höga tandvårdskostnader.

19.28
Tandvårdsförsäkringen 
Fastighetsanställdas Förbund

Rapporter visar att kostnaderna för tandvård har så gott som fördubb-
lats under den senaste 10-årsperioden. De grupper i samhället som 
detta drabbar är först och främst våra medlemmar inom LO-kollek-
tivet.

Tandvården får inte vara en klassfråga.
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Det borde på sikt vara självklart att tandvårdsförsäkringen ska 
ingå i den allmänna sjukförsäkringen eftersom även tänderna är en 
del av kroppen.

Vi föreslår att LO ska verka för

att i ett första steg återgå till den tidigare tandvårdsförsäkringen och

att i nästa steg införa en tandvårdsreform med samma status som övrig 
sjukvård.

19.29
Varför är inte våra tänder viktiga delar av våra kroppar?
Transportarbetareförbundet avd 94, Borås

Dåliga tänder skapar många problem, bekymmer med mag- tarm-
sjukdomar, risk för hjärtinfarkt, diabetes och lunginflammation. Hela 
kroppen är beroende av vår tuggförmåga. (Faktauppgifter är hämtade 
från ”Apotekets råd om mun och tänder.”

Vi pensionärer frågar oss varför det måste vara så dyrt att besö-
ka tandläkare för adekvat vård? Som nu är fallet anser vi att nu gäl-
lande tandvårdsersättning ej är värd beteckningen tandvårdsförsäk-
ring! Nu är det hög tid att vi får en försäkring som är värd namnet. 
Kostnaden bör inte vara högre än för vanlig sjukvård.

Detta bör vara möjligt att genomföra då det totala skattetryck-
et är lika högt nu som tidigare då kostnaderna för tandvård inte på 
långa vägar var lika betungande. Väldigt många av våra medlemmar 
har inte ekonomiska möjligheter att erhålla nödvändig tandvård på 
grund av det höga kostnadsläget. För några år sedan sa statsministern, 
Citat ”Jag är fast besluten att se till att vi aldrig kommer tillbaka till 
ett samhälle där tänderna blir ett klassmärke igen”. Slut på citat.

De förändringar som har skett under det gångna året är inte på 
långa vägar tillfylles.

Revidera nu gällande tandvårdsförsäkring och anslut den till nu-
varande sjukförsäkring.
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Tänderna är en mycket viktig del av kroppen. Ekonomiska resur-
ser måste finnas med det totalt höga skattetrycket som belastar oss 
med små inkomster:

Vi hemställer 

att LO-kongressen beslutar att agera i motionens anda.

19.30
Inför tandvårdsförsäkring – lika som sjukförsäkringen
Handelsanställdas Förbund avd 28, Luleå

Många av LOs medlemmar har idag inte råd att gå till tandläkaren. 
Det ska inte vara möjligt att avgöra klasstillhörighet genom att titta 
på folks tänder.

I ett modernt välfärdssamhälle ska ingen behöva gå med trasiga 
tänder för att man inte har råd att laga dem. I nuläget är tandläkarbe-
sök en av de vanligaste orsakerna till dyra och snabba lån. Det måste 
ske en förändring. Det är jättebra att lägga in ett högkostnadsskydd 
för pensionärer, men detta måste gälla alla! För vem kan bestämma 
vems tänder som är viktigast?

Vi föreslår

att tandvård ska ingå i allmänna sjukförsäkringen och

att politikerna jämställer tänder med andra kroppsdelar.

19.31
Generell tandvårdsreform
Kommunalarbetareförbundet avd Sörmlands län 

Vårt land hade tidigare en väl fungerande generell tandvårdsreform. Den 
som så mycket annat nedmonterades under 90-talets dåliga ekonomiska 
år, vilket har medfört att tandvård åter blivit en stor klassfråga.
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Många lågavlönade LO-medlemmar har idag inte råd att gå till 
tandläkaren, annat än för absolut akuta åtgärder. Detta kan på lång 
sikt ge försämrad allmänhälsa för hela Sveriges befolkning.

Många vill lösa detta problem genom att arbetsgivarna gör brut-
toavdrag på lönen eller andra privata försäkringslösningar med ar-
betsgivarna. Detta är en dålig lösning, då medlemmar med otrygga 
anställningsförhållanden, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa 
medlemmar aldrig kommer att få del av dessa tandvårdslösningar. 

Vi föreslår att LO arbetar för

att en generell tandvårdsreform återskapas, som gör det möjligt att alla 
medlemmar har råd med kontinuerlig tandvård och att klassklyftan 
genom denna åtgärd minskar.

19.32
Tänderna ingår i övriga kroppen
Industrifacket avd 6, Kronoberg

Det är anmärkningsvärt att kostnader för tandvård inte ingår i den all-
männa sjukförsäkringen. För tandvårdskostnader bör utgå ersättning från 
allmänna sjukförsäkringen liksom för vård av övriga delar av kroppen. 

För många människor är tandvården en stor kostnad, vilket leder 
till att vården av tänderna blir eftersatt. Medelpriset inom bastand-
vården har ökat kraftigt sedan priserna släpptes fria. Mest har pri-
set ökat för att få tänder utdragna och för akutbehandlingar. Tand-
vårdskostnaderna blir således kännbara för låg- och medelinkomst-
tagare inom LO-kollektivet. För en god livskvalité är det viktigt att 
varje människa ges ekonomisk möjlighet till en bra tandvård. 

Vi föreslår 

att LO verkar politiskt för att alla tandvårdskostnader ska ingå i den 
allmänna sjukförsäkringen.

protokoll d.indd   61 2004-09-10   14:42:32



6 2 | r ä t t v i s f ö r d e l n i n g

19.33
Tandvårdsförsäkringen bör likställas med sjukvårdsförsäkringen
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Den allmänna tandvårdsförsäkringen infördes 1974 med syftet att 
den skulle omfatta alla och alla behandlingar. Tandstatusen förbättra-
des stadigt i landet. Den förändrade tandvårdsförsäkring som trädde i 
kraft 1 januari 1999 har inneburit betydligt ökade kostnader för den 
enskilde. Enligt forskningsrapporter är vi på väg tillbaka till den tid 
när tandstatusen visade vilken samhällsklass man tillhörde. Orsaken 
till detta resultat är de besparingar som gjorts och fortfarande görs i 
våra sociala trygghetssystem.

Forskarna visar på ett samband med parodontit och andra sjuk-
domar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. På tandläkarhög-
skolan i Lund har konstaterats att stress kan leda till tandlossnings-
sjukdomar.

Vi anser att tänderna måste ses som en del av den övriga kroppen 
och därmed måste också tandvårdsförsäkringen ändras så att alla får 
möjligheten till en god tandstatus.

Vi föreslår

att LO får i uppdrag att verka för att kostnaderna för tandvård radikalt 
sänks och 

att ett högkostnadsskydd införs på sikt och tillämpas på samma sätt 
som vid övrig sjukvårdande behandling.

19.34
En tandvård för alla
Industrifacket avd 1, Södra Skåne

Om man skadar sig eller blir sjuk och behöver använda sig av sjukvår-
den, så finns i Sverige ett högkostnadsskydd för sjukvårdskostnader.

Tyvärr gäller inte högkostnadsskyddet alla skador eller sjukdomar 
på människokroppen. Om man får problem med tänderna eller ögo-
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nen, gäller helt andra principer. Högkostnadsskyddet omfattar var-
ken lagning av tänder eller inköp av glasögon.

Vi anser att tandvården borde omfattas av högkostnadsskyddet. Många 
LO-medlemmar klagar över dyra tandläkarkostnader. Det finns även de 
som inte lagar sina tänder, då man anser sig inte ha råd. Detta problem är 
ännu större för de medlemmar som är arbetslösa. Att ha bra tänder ska 
inte bero på hur mycket man har i plånboken. Därför anser vi att hög-
kostnadsskyddet även ska omfatta tandvård. Går inte detta att genomfö-
ra rent ekonomiskt bör det finnas ett maxbelopp för tandvårdskostnader, 
som gör att de flesta människor har råd till en bra tandvård.

Vi föreslår LO-kongressen besluta

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för att tand-
vårdskostnaderna blir lägre för den enskilde, genom att någon form 
av högkostnadsskydd införs.

19.35
Tandvårdsförsäkringen
Fastighetsanställdas Förbund avd 13, Gävle

På LO-kongressen 2000 fick styrelsen i uppdrag att på alla nivåer dri-
va frågan om förbättringar i tandvårdsförsäkringen. Vi har dock inte 
sett något positivt resultat av detta arbete. Inom LO-förbunden finns 
många låginkomsttagare, som är tvingade att prioritera bort tandlä-
karbesök på grund av att de helt enkelt inte har råd.

Tandvården är idag återigen en klassfråga. Vår uppfattning är fort-
farande att tandvården ska vara en del av den allmänna sjukförsäk-
ringen. Detta verkar dock vara ett mål som det är mycket svårt att 
nå fram till. Kanske är det så att vi måste börja fundera på en annan 
lösning för våra medlemmar.

Vi yrkar därför att LO verkar för

att tandvård jämställs med övrig sjukvård och

att om första att-satsen inte kan tillgodoses, utreda möjligheten till en 
kollektiv tandvårdsförsäkring för alla LO-medlemmar. 
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19.36
Högkostnadsskydd för hela kroppen
SEKO avd Dalarna

Alla människor borde ha rätt till sjukvård, tandvård och glasögon. Ett 
högkostnadsskydd ska vara infört så att även de mindre bemedlade 
i samhället kan få en dräglig tillvaro. Ska det synliggöras på en män- 
niska att t ex en glugg i munnen innebär att den människan inte har 
råd med ett värdigt liv? Och samtidigt pekas den människan ut vara 
fattig och långt ner i samhällsklassen? Varför hör inte ögon och tän-
der ihop med de övriga kroppsdelarna idag?

För den som har råd finns det alltid möjlighet att köpa privatsjukvård, 
tandvårdsförsäkringar, pensionsförsäkring, sjukersättning, arbetslöshets-
försäkring och glasögon som byts ut allt efter som synen blir sämre.

Men de sämst ställda i samhället har inte råd att skaffa sig alla 
dessa privata försäkringar och får därmed årslånga sjukskrivningar, 
lägre inkomster och dyra medicineringar som ger fler gluggar i mun-
nen. Är detta en värdig levnadsstandard?

Vi föreslår att LO verkar för

att jämställa tandvården med övrig sjukvård, 

att jämställa optiska behandlingar med övrig sjukvård och

att ha ett högkostnadsskydd på en respektabel nivå.

Utlåtande
Motionerna 19.26-19.36, 19.03 fjärde att-satsen och 19.16 tredje 

att-satsen

19.26

att tandvårdsförsäkringen likställs med sjukförsäkringen.

protokoll d.indd   64 2004-09-10   14:42:33



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  6 5

19.27

att LO undersöker olika möjligheter till en allmän tandhälsoförsäk-
ring som skyddar mot höga tandvårdskostnader.

19.28

att i ett första steg återgå till den tidigare tandvårdsförsäkringen och

att i nästa steg införa en tandvårdsreform med samma status som 
övrig sjukvård.

19.29

att LO-kongressen beslutar att agera i motionens anda.

19.30

att tandvård ska ingå i allmänna sjukförsäkringen och

att politikerna jämställer tänder med andra kroppsdelar.

19.31

att en generell tandvårdsreform återskapas, som gör det möjligt 
att alla medlemmar har råd med kontinuerlig tandvård och att 
klassklyftan genom denna åtgärd minskar.

19.32

att LO verkar politiskt för att alla tandvårdskostnader ska ingå i den 
allmänna sjukförsäkringen.

19.33

att ge LO i uppdrag att verka för att kostnaderna för tandvård radi-
kalt sänks och 

att ett högkostnadsskydd införs på sikt och tillämpas på samma 
sätt som vid övrig sjukvårdande behandling.

19.34

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för att tand-
vårdskostnaderna blir lägre för den enskilde, genom att någon 
form av högkostnadsskydd införs.
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19.35

att tandvård jämställs med övrig sjukvård och

att om första att-satsen inte kan tillgodoses, utreda möjligheten till 
en kollektiv tandvårdsförsäkring för alla LO-medlemmar. 

19.36

att jämställa tandvården med övrig sjukvård, 

att jämställa optiska behandlingar med övrig sjukvård och

att ha ett högkostnadsskydd på en respektabel nivå.

19.03 fjärde att-satsen

att prioritera tandvårdsförsäkringen, så att även tandvården ska 
omfattas av samma högkostnadsskydd som den allmänna sjuk-
vårdsförsäkringen.

19.16 tredje att-satsen

att tandvårdskostnaderna läggs in i samma system som övriga 
sjukvårdskostnader med högkostnadsskydd.

Motionerna tar alla på ett eller annat sätt upp att det stöd som den 

allmänna tandvårdsförsäkringen ger inte är tillräckligt. Patientkostna-

derna är för höga. I Sverige finns förutom stöd till vuxna genom tand-

vårdsförsäkringen även avgiftsfri tandvård för barn och ungdomar 

upp till 20 år. Därutöver får vissa grupper av vuxna sin tandvård av 

landstinget och betalar motsvarande avgifter som inom övrig hälso- 

och sjukvård. Detta gäller äldre och funktionshindrade som på grund 

av stora vård- och omsorgsbehov inte bedöms kunna söka tandvård 

själva (dessa får även avgiftsfri munhälsobedömning) samt vuxna 

som behöver tandvårdsinsatser som antingen kräver sjukhusresurser 

eller är ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. 

Tandvårdsförsäkringen idag
Tandvårdsförsäkringen ger alltså stöd till den klart största gruppen av 

vuxna och det är denna del av det offentliga tandvårdsstödet som mo-
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tionerna behandlar. Tandvårdsförsäkringens konstruktion har i stora 

drag varit densamma sedan 1999, då genomgripande förändringar 

genomfördes. Då släpptes priserna fria från att tidigare ha varit reg-

lerade genom ett maxpris per åtgärd. Därutöver delades tandvården 

upp i bastandvård (vilket kan beskrivas som vardaglig hälsobefräm-

jande tandvård) respektive protetik/tandreglering och man skapade 

olika ersättningsregler för de två delarna.

Tidigare gällde samma ersättningsregler för all tandvård. Priserna var 

då reglerade och den försäkringsersättning som betalades ut mot-

svarade en viss andel av patienternas tandvårdskostnader. Andelen 

varierade mellan olika kostnadsintervall på så sätt att en högre andel 

av kostnaderna ersattes ju högre tandvårdskostnader patienten hade 

under en behandlingsperiod.

I dagens system prioriteras stöd till bastandvård. Försäkringsersättning 

utgår som ett visst belopp (grundbelopp) per åtgärd oavsett vilket pris 

tandläkaren tar ut. Grundbeloppet motsvarar i princip 30 procent av 

priset som gällde före tandvårdsreformen för den aktuella åtgärden. 

Något skydd mot höga kostnader för bastandvård finns inte.

För behandlingar inom protetik/tandreglering finns ett reellt hög-

kostnadsskydd bara för personer som är 65 år och äldre, vilka betalar 

maximalt 7 700 kronor under en behandlingsperiod (och för denna 

tandvård har viss prisreglering införts). För andra utgår ersättning för 

protetik/tandreglering endast om patienten har mycket höga kostna-

der för dessa. Försäkringsersättningen knyts till de grundbelopp som 

finns fastlagda per åtgärd, vilka ligger långt under tandläkarens pri-

ser. Summan av grundbeloppen måste överstiga ett karensbelopp på 

3 500 kronor för att någon försäkringsersättning ska utgå. Ersättning 

utgår därefter med mellanskillnaden mellan summan av grundbelop-

pen och karensbeloppet. Det innebär i praktiken att man måste ha 

faktiska tandvårdskostnader på över 6 000 kronor för att någon för-

säkringsersättning ska utgå för protetiska behandlingar.

protokoll d.indd   67 2004-09-10   14:42:33



6 8 | r ä t t v i s f ö r d e l n i n g

Kritik mot stora prisökningar och höga kostnader som främst 
drabbar låginkomsttagare
Problemet som de flesta motionärer tar upp är att det kostar för myck-

et för vanligt folk att gå till tandläkaren eller tandhygienisten. Den fria 

prissättningen har lett till kraftiga prisökningar och prisökningarna 

har varit betydligt högre än vad beslutsfattarna hade räknat med.

Motionärerna pekar också på själva kärnproblemet att många tycker 

att det är så dyrt att de väljer att inte gå till tandläkaren eller tand- 

hygienisten. Officiell statistik visar att omkring 15 procent avstår från 

tandvård av ekonomiska skäl. Statistiken visar också att det är redan 

utsatta grupper som drabbas hårdast, dvs personer som av olika an-

ledningar har låga inkomster.

Bland motionärerna finns en befogad rädsla att tandhälsan åter ska 

bli en klassfråga.

Motion 19.27 tar även upp ett par ytterligare problem i dagens sys-

tem; dels att priserna varierar mellan olika landsting och mellan tand-

vård i privat respektive offentlig regi, dels att administrationskostna-

derna är höga.

Kan den allmänna tandvårdsförsäkringen förbättras?
Många av motionärerna yrkar att tandvårdsförsäkringen ska jäm-

ställas med övrig hälso- och sjukvård. Ungefärliga beräkningar visar 

att en sådan reform skulle kosta omkring 10 miljarder kronor. Med 

hänvisning till rådande statsfinansiella läge, där utrymme saknas 

för flera angelägna reformer, måste det konstateras att det inte 

verkar troligt att ett förbättrat offentligt tandvårdsstöd av en sådan 

omfattning kommer att kunna realiseras den närmaste tiden. LO 

ska ändå verka för att kostnaderna sänks för tandvård och att ett 

högkostnadsskydd införs för alla (inte bara för äldre) när statsfinan-

serna så tillåter.

Finns det någon möjlighet att genomföra andra förändringar som 

skulle förbättra systemet utan att de offentliga utgifterna behöver öka 
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drastiskt? Det första tänkbara alternativet skulle vara en omläggning 

av nuvarande offentliga tandvårdsförsäkring mot ett försäkrings-

system som mer liknar systemet före reformen 1999. I motionerna 

19.28 och 19.31 föreslås en återgång mot det tidigare systemet. Större 

ersättningsbelopp skulle utgå för större ingrepp, men till betydligt 

färre personer. Skyddet mot höga tandvårdskostnader skulle stärkas 

för alla, men på bekostnad av att långt färre skulle få del av ersättning 

från försäkringen.

En nackdel med en sådan omläggning är att de individer som faktiskt 

behöver de små ersättningsbeloppen för att ha råd med sin bastand-

vård skulle drabbas genom att de skulle få det svårare att klara av 

att betala denna. Men fördelen är samtidigt att om samma personer 

skulle få mer omfattande behov av protetiska åtgärder skulle det bli 

avsevärt lättare för dem än idag att klara av den större kostnad som 

detta skulle innebära. Gruppen som faktiskt behöver försäkringser-

sättning för att ha råd med sin bastandvård är mindre än gruppen 

som inte skulle klara av att betala för mer omfattande ingrepp med 

dagens försäkringssystem. 

LO anser att möjligheten för en annan utformning av det offentliga 

tandvårdsstödet bör utredas närmare, dvs om samma mängd resurser 

kan användas på ett bättre sätt. LO bör arbeta för att en sådan utred-

ning kommer till stånd, snarare än att LO gör en utredning på området.

Tandvårdsförsäkring genom kollektivavtal
Ett andra tänkbart alternativ är att LO förhandlar fram en komplet-

terande tandvårdsförsäkring genom kollektivavtal för LO-medlem-

marna. Att möjligheten till en kollektiv tandvårdsförsäkring utreds 

föreslås i motion 19.35. LO förordar inte en sådan lösning, då detta 

skulle leda till skillnader mellan grupper. Personer i förvärvsaktiv 

ålder och med svagare anknytning till arbetsmarknaden skulle då stå 

med ett sämre skydd än de sysselsatta. Personer över 65 år har re-

dan ett bättre skydd än övriga vuxna i det offentliga systemet, varför 

dessa troligtvis inte skulle falla sämre ut än de som arbetar. På längre 
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sikt kan dessutom sådant kompletterande skydd minska intresset för 

att bibehålla det offentliga tandvårdsstödet.

Optiska behandlingar
I motion 19.36 andra att-satsen krävs att optiska behandlingar ska 

jämställas med övrig sjukvård. Exakt vad motionärerna avser med 

optiska behandlingar framgår dock inte av motionen. Avses sjukvår-

dande behandlingar och operationer inom ögonsjukvård behandlas 

detta idag redan på samma sätt som övrig sjukvård. Menar motionä-

rerna fria eller subventionerade glasögon och synhjälpmedel är dock 

situationen annorlunda. Även om det skulle vara angeläget att stöd 

infördes ser LO det inte som möjligt att prioritera ett sådant förslag.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 19.31, 19.33, 19.34 och 19.36 tredje att-satsen,

att anse motionerna 19.26-19.30, 19.32, 19.35 första att-satsen, 
19.36 första och andra att-satserna, 19.03 fjärde att-satsen och 
19.16 tredje att-satsen besvarade och

att avslå motion 19.35 andra att-satsen.

I debatten deltog
Kersti Norén Dahlström, Transport
Per Nilsson, Kommunal
Magnus Lagerqvist, Transport
Tony Berggren, Skogs och Trä
Palle Carlsson, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Kersti Norén Dahlströms och Magnus Lagerqvists, Transport förslag 
om bifall till motion 19.26.

Kongressen beslutade med försöksvotering

att bifalla motion 19.26.

Voteringen begärdes av Magnus Lagerqvist, Transport.

Kongressen beslutade

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Pensioner
Allmänna pensionssystemet

Motioner
19.37-19.39

19.37
Det nya allmänna pensionssystemet 
Byggnadsarbetareförbundet avd 1, Stockholm

Under hösten och våren 2000/01 har avdelningen haft en studiecir-
kel om våra pensioner. Materialet vi använt oss av är bland annat ”En 
bok om pension” utgiven av LO, artiklar av Sven Lindqvist i tidningen 
Ordfront samt KG Schermans bok ”Den nya pensionen”.

Efter att ha tagit del av de synpunkter som finns i ovan nämnda 
material kan vi konstatera att det nya pensionssystemet är krångligt, 
osäkert samt klart sämre än det tidigare ATP-systemet. Många frågor 
är obesvarade och, enligt vår uppfattning, inte tillräckligt utredda. 
Ett pensionssystem bör vara uppbyggt så att de nuvarande och kom-
mande pensionärerna kan lita på att löften som getts infrias. Detta 
anser vi inte att det nya systemet gör.

Det är mycket betänkligt att så pass många förändringar i prog-
noserna påverkar och i de flesta fall försämrar de utlovade pensio-
nerna. Vi vill peka på några punkter som vi tycker är alldeles för lite 
diskuterade.

Det nya pensionssystemet är beräknat att ge cirka 55 procent av 
slutlönen om man går i pension vid 65 års ålder och har jobbat i 42 
år. Har man jobbat mindre blir kompensationsnivån lägre.

Om befolkningsutvecklingen blir sådan att de äldre blir allt fler 
och lever längre sjunker pensionerna, samma sak om sysselsättning-
en försämras.

Blir den reala tillväxten i de genomsnittliga lönerna permanent sämre 
än 1,6 procent sjunker pensionerna. I det nya systemet finns ingen garanti 
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för kompensation för inflationen vilket fanns i det gamla systemet.
Skulle följsamheten till utvecklingen av livslängd och samhälls-

ekonomi inte garantera att pensionssystemet ekonomiskt håller vid 
oförändrad avgifter träder ”den automatiska balanseringen” in, den 
s k bromsen. Detta innebär sänkta pensioner.

AP-fonderna har plundrats på 258 miljarder kronor som överförts 
till statskassan. De fyra återstående AP-fonderna, som innehåller cir-
ka 520 miljarder kronor, ges nu möjligheter att placera upp till 70 
procent av kapitalet i aktier. Det finns således stora risker att kapita-
let som ska vara en buffert i pensionssystemet snabbt skingras.

Den fråga som diskuterats mest är premiepensionen som tving-
ar den försäkrade att själv placera 2,5 procent av den pensionsgrun-
dande inkomsten i fonder. Den största tvångsanslutning till börsen 
som skett i Sverige. Det självklara borde givetvis vara att alla försäk-
rade själva fick bestämma var pengarna ska placeras.

Vår uppfattning är klar. Hela frågan om pensionssystemets ut-
formning måste upp till förnyad debatt. 

Vi föreslår

att LO snabbt tar fram ett underlag för en förnyad debatt om hur pen-
sionssystemet påverkar LOs medlemmar samt hur de förbättringar 
som behövs ska se ut. 

19.38
Pensionssystemet 
Skogs- och Träfacket avd 17 Västra Skåne

Det nuvarande pensionssystemet skapades för att fungera långsiktigt 
och vara ekonomiskt stabilt. Vi skulle kunna välja sparform och vem 
som skulle få förvalta pensionsmedlen. Nu har vi haft systemet några 
år och oron bland våra medlemmar ökar. När försiktiga bedömningar 
görs om framtida pensionsnivåer kommer de att hamna på cirka 50-
60 procent av inkomsten.

Före pensionsreformen uppskattades pensionsnivåerna till cir-
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ka 75 procent. Det kan väl inte vara rimligt att våra medlemmar 
ska känna en oro för att bli gamla och inte klara sig på sin pension. 
I ett bra samhälle ska man känna trygghet när man blir gammal el-
ler blir sjuk.

Kongressen måste besluta ge LO i uppgift

att analysera vilka pensionsnivåer det blir i framtiden och kraftfullt 
agera för att pensionerna ska upp på en nivå som garanterar en 
trygghet åt våra medlemmar på äldre dagar.

19.39
Rättvisa pensioner
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Den pensionsreform som genomförts är på många vis ett stort steg 
tillbaka för den generella välfärdstanken. Man talar om att vi ska ha 
en flexibel pensionsålder och att vi ska arbeta längre. Men den verk-
liga pensionsåldern för en LO-medlem är kring 58 år. Då borde rim-
ligen pensionsåldern anpassas till verkligheten och således sänkas in-
till dess arbetsmiljön tillåter att man arbetar kvar tills den högre pen-
sionsåldern inträder.

Vi föreslår

att LO driver kravet om översyn av pensionssystemet ur rättvisesyn-
punkt,

att LO driver kravet om LO-medlemmar ska ha möjlighet att gå i 
pension tidigare med ekonomiskt rimliga villkor och

att arbetsmiljön ska förbättras så att man kan arbeta tills pensionsåldern 
uppnåtts.
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Utlåtande
Motionerna 19.37, 19.38 och 19.39 första och andra att-satserna

19.37

att LO snabbt tar fram ett underlag för en förnyad debatt om hur 
pensionssystemet påverkar LOs medlemmar samt hur de för-
bättringar som behövs ska se ut. 

19.38

att analysera vilka pensionsnivåer det blir i framtiden och kraftfullt 
agera för att pensionerna ska upp på en nivå som garanterar en 
trygghet åt våra medlemmar på äldre dagar.

19.39 första och andra att-satserna

att LO driver kravet om översyn av pensionssystemet ur rättvisesyn-
punkt och

att LO driver kravet om LO-medlemmar ska ha möjlighet att gå i 
pension tidigare med ekonomiskt rimliga villkor.

Motionerna behandlar det allmänna pensionssystemet. I motion 19.37 

krävs att LO ska ta fram ett underlag för en debatt om hur det all-

männa pensionssystemet påverkar LOs medlemmar och eventuellt ett 

förslag om hur förbättringar skulle kunna se ut. Detsamma är i huvud-

sak innebörden i motion 19.38.

Någon utvärdering av alla konsekvenser som följer av det nya pen-

sionssystemet har ännu inte kunnat göras. För att det ska vara möjligt 

måste systemet få verka ytterligare några år.

LO följer dock kontinuerligt utvecklingen av det nya systemet och kom-

mer också att ta initiativ till en mer ingående utvärdering av det nya 

systemet när tiden för det är inne. Grundprinciperna i det nya systemet 

anser styrelsen viktiga att slå fast, dvs vi ska ha ett allmänt obligatoriskt 

system även i framtiden. Det ska grundas på livsinkomstprincipen och 

innehålla en garantipension för de med små livsinkomster och regler 

så att de som blir sjuka, är hemma med små barn och studerar också 
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intjänar pensionsrätt under de tiderna. Andra justeringar i systemet kan 

dock behöva göras utan att grundprinciperna behöver förändras.

I motion 19.39 krävs att LO nu ska göra en översyn av pensionssyste-

met ur rättvisesynpunkt. Styrelsen anser som ovan redovisats att det 

är för tidigt att nu göra en sådan översyn. Motionären kan dock vara 

förvissad om att LO noggrant kommer att följa pensionernas utveck-

ling framöver och om så skulle visa sig behövas också kräva en över-

syn av lagstiftningen.

I motion 19.39 ställs också kravet på en allmän sänkning av pensions-

åldern för LOs medlemmar. Styrelsen kan inte ställa sig bakom det kra-

vet. Styrelsen delar visserligen uppfattningen att många av LOs med-

lemmar på grund av dålig hälsa och dålig arbetsmiljö skulle behöva gå 

i pension tidigare än vad som nu är ekonomiskt möjligt. Det problemet 

måste dock i första hand lösa genom att arbetsplatserna förändras och 

arbetsmiljön förbättras så att det blir möjligt även för LOs medlemmar 

att arbeta fram till ”ordinarie” pensionsålder. Även av rent demografis-

ka skäl måste vi se till att arbetsförhållandena blir sådana att förvärvs-

frekvensen för dem som uppnått 60 års ålder ökar. En allmän sänkning 

av pensionsåldern blir också oerhört kostsam. Styrelsens uppfattning 

är att det i första hand måste skapas ekonomiskt utrymme för dem som 

av ohälsa inte kan jobba vidare så att de ges möjlighet att gå i pension 

tidigare. Denna att-sats i motionen avslås således.

Styrelsens förslag

att anse motionerna 19.37, 19.38 och 19.39 första att-satsen besva-
rade och

att avslå motion 19.39 andra att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Övriga pensionsfrågor

Motioner
19.40-19.43

19.40
Återinförande av delpension
Pappersindustriarbetarförbundet avd 24, Mönsterås

Genomsnittsåldern ökar, vilket är glädjande, och det innebär att vi i 
någon mening är friskare vid hög ålder än förr. Paradoxalt nog ökar 
ohälsan dramatiskt vid arbetsför ålder i samhället. Det borde väl vara 
tillräckligt med underlag för att visa att det är något som inte stämmer. 
Högt tempo i arbetslivet samt slimmade organisationer med minskat 
utrymme för anpassade arbetsuppgifter är några orsaker till ohälsan 
i arbetslivet som också gör att äldre får svårt att orka med att arbeta 
fram till uppnådd pensionsålder.

Alla menar, att allt färre ska försörja allt fler och då måste vi ha 
system som tar hänsyn till ålder på arbetsmarknaden. Vi menar, att 
det samhällsekonomiskt måste vara gångbart att skapa förutsättning-
ar för denna kategori att verkligen orka arbeta till uppnådd pensions-
ålder. Vår bransch, såväl som många andra branscher, präglas av att 
skiftarbete ökar i omfattning. Det sliter på kroppen och hälsan. 

För några år sedan hade personer födda 1939 och tidigare möj-
lighet att söka delpension upp till 25 procent. Vår erfarenhet är att 
det har varit mycket framgångsrikt såväl ur hälsoperspektiv som att 
bibehålla en hög motivation i arbetet fram till pension. Detta ger ef-
fektivitet och stora möjligheter att kunna överföra kunskap och er-
farenhet till yngre arbetskraft. 

Nu finns inte möjligheten till delpension, och att göra förtida ut-
tag av det nya pensionssystemet kostar mycket för individen på sin 
pension när man uppnår pensionsåldern.

Inom LO-kollektivet finns det statistik på att den verkliga pen-

protokoll d.indd   77 2004-09-10   14:42:34



7 8 | r ä t t v i s f ö r d e l n i n g

sionsåldern är långt lägre än 65 år och man kan ställa sig frågan hur 
vi uppnår den potential som finns om vi kan underlätta för äldre att 
arbeta till 65 års ålder.

Vi föreslår att LO verkar för

att delpension med möjlighet till minst 25 procent från och med 61 
års ålder återinförs snarast.

19.41
Sänk pensionsåldern för industriarbetar
Metallindustriarbetareförbundet avd 173, Luleå

Frågan om pensionsåldern är en rättvisefråga. Industriarbetet, som bu-
rit upp det svenska välfärdssamhället, har krävt och kräver mycket av 
sina utövare. Skiftarbete, arbete i skadliga miljöer, psykisk och fysisk 
utslitning drabbar mest industriarbetare. 

Den reella åldern, när en industriarbetare av medicinska skäl mås-
te lämna sin anställning är idag 58–59 år. Det nya pensionssystemet 
tvingar dessutom gamla arbetare att arbeta kvar en längre tid för att 
få en någorlunda hygglig pension

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att aktivt arbeta för en sänkning av industriarbetarnas pensionsålder 
till 60 år och att full pension då ska utgå.

19.42
Lägre pensionsålder för underjordsarbetare
Metallindustriarbetareförbundet avd 604, Malmberget

Underjordsarbetare har sin säregna miljö och kan inte påverka den mil-
jö som råder i gruvan och underjordsarbetare har kortare livslängd.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att underjordsarbetare får sänkt pensionsålder till 55 år.
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19.43
Delning av pensionspoäng
Metallindustriarbetareförbundet avd 39, Oxelösund

Av tradition och vana från forna samhällsstrukturer har kvinnans plats 
varit i hemmet. När det moderna samhället efterhand infunnit sig och 
rollerna har ändrats har detta tyvärr genererat djupa orättvisor.

För kvinnans del har detta ofta medfört dubbelarbete. Dels ett 
yrkesarbete utanför hemmet och dels utförandet av marktjänsten. 
Mannen har i bästa fall ”hjälpt till”. Dessutom har det naturligt nog 
fallit på kvinnans lott att stanna hemma periodvis för att föda fram 
och vårda barnen.

Vid en eventuell separation belönas kvinnan för denna självupp-
offrande och samhällsnyttiga insats med sämre social trygghet. Dvs 
att mannen som har gjort karriär tar sina pensionspoäng med sig in 
i ett eventuellt nytt förhållande. Kvinnan däremot belönas med att 
bli fattigpensionär.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att gemensamma pensionspoäng kan delas 50-50 av gifta eller sam-
boende av båda könen.

Utlåtande

Motionerna 19.40-19.43

19.40

att delpension med möjlighet till minst 25 procent från och med 61 
års ålder återinförs snarast.

19.41

att aktivt arbeta för en sänkning av industriarbetarnas pensionsål-
der till 60 år och att full pension då ska utgå.
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19.42

att underjordsarbetare får sänkt pensionsålder till 55 år.

19.43

att gemensamma pensionspoäng kan delas 50-50 av gifta eller 
samboende av båda könen.

I motion 19.40 föreslås att LO ska verka för införande av en allmän rätt 

till delpension från 61 års ålder. Frågan om återinförande av delpen-

sion i det allmänna pensionssystemet har tidigare behandlas av LOs 

kongresser. LOs styrelse har då avvisat kravet och det har också blivit 

kongressernas beslut. LOs styrelse har fortfarande samma uppfatt-

ning. De som i första hand bör komma i fråga för tidigare pensione-

ring på hel- eller deltid är de som av hälsoskäl inte kan arbeta fram 

till 65 års ålder. Det ekonomiska utrymme som kan finnas på detta 

område måste gå till just de grupperna. Införande av en allmän rätt 

till delpension oavsett anledningen till arbetstidsminskningen blir en 

felprioritering och skulle inte i första hand gynna LOs medlemmar. 

Motionen bör därför avslås.

I motionerna 19.41 och 19.42 krävs en sänkning av den allmänna 

pensionsåldern för vissa grupper anställda. Det gäller dels under-

jordsarbetare dels industriarbetare i allmänhet. LOs styrelse är inte 

främmande för att  vissa grupper anställda kan behöva gå i pension 

tidigare.

Den möjligheten har också vissa grupper som t ex gruvarbetare. Efter-

som förhållandena är så olika mellan olika förbund anser LOs styrelse 

att frågan om lägre pensionsålder för vissa grupper i första hand får 

aktualiseras på förbundsnivå och då genom avtalsreglering. Vissa 

förbund har också för vissa avtalsområden skapat förutsättningar för 

tidigare pensionsavgångar genom flexibla arbetstidsförkortningar, 

arbetstidskonton, livsarbetstidskonton osv. LOs styrelse kan därför 

inte tillstyrka motionerna.

Motion 19.43 behandlar delning av pensionspoäng mellan gifta och 

sammanboende. Motionärerna pekar på att kvinnorna ofta får lägre 
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pension än männen pga att dom i större utsträckning tagit ansvar för 

hem och barn och ofta därför arbetat deltid eller rent av stannat hem-

ma för att ta hand om barnen under ett antal år. I det nya pensions-

systemet ges viss kompensation för detta genom de sk barnåren som 

det är viktigt att slå vakt om. Kvinnor har dock trots det generellt lägre 

pension än männen Det beror dock i första hand på att kvinnorna som 

grupp har lägre inkomster än männen och det är genom att se till att 

löneskillnaderna minskar som kvinnornas pensioner kan förbättras.

I dagens pensionssystem finns möjlighet att föra över viss intjänad 

pension mellan makar och registrerade partners. Avgiften på 2,5 pro-

cent till premiepensionen kan föras över inom dessa grupper. Även 

om den möjligheten inte utnyttjas av speciellt många bör den möj-

ligheten finnas kvar. LOs styrelse anser också att det bör undersökas 

huruvida den möjligheten kan utvidgas till att gälla även sammanbo-

ende. Pension ska dock i huvudsak vara en individuellt intjänad rätt-

tighet. Dessutom skulle det vara tekniskt mycket svårt att införa ett 

system som föreslås i motionen och få det någorlunda rättvist.

Styrelsens förslag

att avslå motionerna 19.40-19.43.

I debatten deltog
Vivi-Ann Roos, Industrifacket
Tore Lidbom, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Vivi-Anne Roos, Industrifacket yrkande om bifall till motion 19.40.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.40 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Familjepolitik

Motioner
19.44-19.48

19.44
Jämställdhet
SEKO

Jämställdhet rör förhållandet mellan kvinnor och män. Kvinnor och 
män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter såväl i sam-
hället, på arbetsmarknaden som i privatlivet. Utifrån detta ställnings-
tagande anser SEKO att

• Kvinnor och män på lika villkor ska kunna delta i politiska, fackliga 
och andra aktiviteter i samhället.

• Kvinnor och män på lika villkor har rätt att arbeta heltid och möj-
lighet att arbeta deltid.

• Kvinnor och män på lika villkor ska ha rätt till beslutande funktioner 
och positioner inom såväl SEKO som i samhället i övrigt.

• Kvinnor och män på lika villkor har en reell möjlighet att ta hand 
om familj och barn. 

Lösningen till ett jämställt samhälle ligger i vår förmåga att påverka 
ett antal fördomar, attityder och värderingar. En inte helt lätt uppgift 
eftersom mycket av detta finns dolt i de kulturella mönster som for-
mats parallellt med den industriella framväxten.

Jämställdheten är en fråga som rör både kvinnor och män. Både 
kvinnor och män måste därför driva jämställdhetsarbetet sida vid sida 
och driva jämställdhetsarbetet i alla frågor. Jämställdhet kan enbart 
uppnås med aktivt arbete.

För SEKO är det en demokrati- och rättvisefråga att makten blir 
rättvist fördelad mellan kvinnor och män.
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Trots en stark lagstiftning och utfästelser om att arbeta hårt med 
jämställdhet kvarstår skillnaderna mellan könen och förändringen går i 
en för långsam takt. Kvinnor arbetar deltid i mycket större utsträckning 
än män. Kvinnor arbetar i mycket stor omfattning kortare arbetstid än 
vad de själva skulle önska. Enligt LO-rapporten ”Anställningsformer 
2003” skulle mer än var fjärde deltidsarbetande kvinna inom LO vilja 
ha längre arbetstider. SEKO anser att det är hög tid för en ändring av 
LAS, så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.

1974 infördes föräldraförsäkringen. Pappornas utnyttjande av den-
na rättighet har legat mellan 6 och 16 procent sedan dess. Varför är 
inte andelen större efter 25 år och vad innebär detta för arbetet i hem-
met? I november månad 2002 var andelen föräldrapenningdagar ut-
tagna av män 15,4 procent. Jämfört med föregående år är det en ök-
ning med 1,6 procent. De senaste fem åren har ökningstakten varit i 
snitt 1 procent per år. SEKO anser att det behövs ytterligare insatser 
för att stimulera en jämnare fördelning av föräldraledigheten.

Vi föreslår att LO verkar för

att LAS förändras så att heltidsarbete blir en rättighet och deltid en 
möjlighet,

att antalet ”pappamånader” ska utökas och

att taket i föräldraförsäkringen höjs.

19.45
Samordningsproblem mellan Jämställdhetslag, LAS, Föräldrale-
dighetslagen, daghemmens öppettider och arbetslöshetskassan
Handelsanställdas Förbund avd 20, Stockholm

Våra medlemmar kan ibland hamna i mycket svåra situationer. Bland 
mycket annat händer det att de kommer i kläm mellan olika system. 
Det stora problemet i våra branscher är att arbetstiderna inom framför 
allt detaljhandeln kan vara mycket svåra att anpassa till den tid som 
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barnomsorgen har öppet. Ett vanligt problem är att dagiset stänger 
17.30 och butiken har öppet till 19.00 eller mer. Även om dagis stäng-
er 19.00 och butiken stänger vid samma tid så uppstår ett glapp. För 
en ensamstående förälder eller om partnern också har arbetstider som 
är varierade kan det vara omöjligt att få ekvationen att gå ihop.

En anställd som kommer tillbaka från sin föräldraledighet har rätt 
att vara tjänstledig upp till 25 procent av sin tjänst. Kan man inte 
komma överens om förläggningen av den lediga tiden är det den 
anställdes mening som ska råda så länge det inte leder till allvarliga 
men och störningar för arbetsgivaren. Framför allt på mindre arbets-
platser kan det vara mycket svårt att påstå att det inte är till allvar-
ligt men för arbetsgivaren.

Enligt Jämställdhetslagen får en arbetsgivare inte diskriminera en 
småbarnsförälder. Problemet uppstår när det bevisligen inte är dis-
kriminering utan en normal del av verksamheten eller om det finns 
fler småbarnsföräldrar som alla vill arbeta dagtid.

Den anställde hamnar då i en situation när det inte går att tvinga 
arbetsgivaren till andra arbetstider. I en sådan situation kan det vara 
nödvändigt att avsluta anställningen. Det naturliga är att den anställ-
de då tvingas säga upp sig själv med följd att man blir avstängd från 
a-kassan i 9 veckor eller 45 dagar. Detta är inte självförvållat om inte 
föräldraskap ska anses självförvållat.

Ibland kan dessutom processerna för att lösa dessa problem ta 
lång tid och föräldern har ofta bråttom. Han eller hon ska tillbaka 
till arbetet omgående. Skulle problemet kunna lösas genom en upp-
sägning på grund av arbetsbrist så uppstår problemet med hur för-
sörjningen under uppsägningstiden ska lösas. Arbetsgivaren är inte 
skyldig att betala för arbete som inte utförs.

Helt oförskyllt hamnar många anställda småbarnsföräldrar i en 
sådan situation med stor ekonomisk skada som följd. Det står helt i 
strid med Jämställdhetslagens uttalade syfte att det ska vara möjligt 
att vara yrkesaktiv och samtidigt småbarnsförälder.
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Vi föreslår

att LO verkar för att samordningen mellan de olika systemen som 
redovisas ovan löses på ett bättre sätt.

19.46
Barnomsorg på obekväm tid
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

Kraven på LO-medlemmarnas arbetstider ökar, både i butiker, bensin-
stationer och inom andra serviceområden, även inom vården. 

Kraven på flexibilitet ökar. I LO-kollektivet har arbetstiden för-
ändrats till att de blir mer flexibla och sträcker sig över dygnets alla 
timmar. 

När det gäller arbetstiden så tvingas fler och fler mammor (många 
ensamstående) tacka nej till arbete eller säga upp sig från sin anställ-
ning på grund av att inte barnomsorgen sträcker sig över arbetsti-
dens förläggning. 

Därför måste samhället också ta ett ansvar så att det inte bara blir 
vissa som kan ta dessa jobb, eftersom en förutsättning för att kunna 
arbeta är att barnomsorgen är ordnad, oavsett när du jobbar. 

Vi föreslår att LO verkar för 

att barnomsorg ska erbjudas i alla kommuner för dem som arbetar på 
kvällar, helger och nätter. Barnomsorgen ska täcka arbetstiderna. 
Det ska vara tvingande för kommunen att tillhandahålla. 

19.47
Kvällsöppna dagis i kommunen som följer våra öppettider
Handelsanställdas förbund avd 25, Norrköping

Handeln ökar sina öppettider. Vi inom Handels har också barn! Familj 
och fritid, vad är det? Dagis öppettider är klockan 6.30-18.00. Han-
delns öppettider är klockan 7.00-23.00. Var ska barnen vara klockan 
18.00-23.00 om pappan och mamman jobbar?
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Det bör finnas dagis som har kvällsöppet. Är det meningen att 
man ska ha sitt barn först på dagis som har öppet mellan klockan 
6.30-18.00 och sedan byta till nattdagis?

NEJ
Kommunen måste också följa utvecklingen med dessa öppetti-

der inom Handels.

Vi föreslår att LO verkar för 

att det finns kvällsöppna dagis i kommunen som följer våra öppet-
tider.

19.48
Barnomsorg dygnet runt
Hotell och Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet

Många av dem som arbetar inom servicenäringarna har oregelbundna 
och obekväma arbetstider. Detta skapar problem i vardagen. Samhälls-
systemet måste anpassas för de som jobbar kvällar, nätter och helger. 
I varje kommun måste det därför finnas barnomsorg, som är tillgäng-
lig oavsett tid på dygnet.

Detta är inte bara en välfärdsfråga utan i hög grad också en jäm-
ställdhetsfråga. Fortfarande är det ofta kvinnan som bär huvudan-
svaret för hem och familj och fortfarande värderas kvinnans arbete 
lägre än mäns. Barnomsorgen måste anpassas så att våra medlemmar 
kan bilda familj utan att behöva byta arbetsuppgifter, arbetsplats el-
ler till och med bransch. Detsamma gäller för den förälder som av 
en eller annan orsak är ensamstående.

Vi föreslår att det uppdras åt LO

att verka för att barnomsorg erbjuds alla som behöver det oavsett tid 
på dygnet och

att genom fackligpolitiskt arbete påverka beslutsfattare i samhället så 
att barnomsorg erbjuds alla som behöver oavsett tid på dygnet.
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Utlåtande
Motionerna 19.44 andra att-satsen, 19.45-19.48 och 20.22 andra 

att-satsen

19.44 andra att-satsen

att antalet ”pappamånader” ska utökas.

19.45

att LO verkar för att samordningen mellan de olika systemen som 
redovisas ovan löses på ett bättre sätt.

19.46

att barnomsorg ska erbjudas i alla kommuner för dem som arbetar 
på kvällar, helger och nätter. Barnomsorgen ska täcka arbets-
tiderna. Det ska vara tvingande för kommunen att tillhandahålla. 

19.47

att det finns kvällsöppna dagis i kommunen som följer våra öppet-
tider.

19.48

att verka för att barnomsorg erbjuds alla som behöver det oavsett 
tid på dygnet och

att genom fackligpolitiskt arbete påverka beslutsfattare i samhället 
så att barnomsorg erbjuds alla som behöver oavsett tid på dyg-
net.

20.22 andra att-satsen

att kommunerna ställs till ansvar om de inte har barnomsorg ord-
nad på obekväm arbetstid.

Föräldraförsäkringen
I motion 19.44 föreslås att antalet pappamånader bör utökas. Trots 

att män och kvinnor i trettio år haft möjligheter att ta lika ansvar för 

hem och familj har vi långt kvar till lika ansvarstagande för barnen. 

Drygt 85 procent av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. Om vi tittar 
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på fädernas uttag av föräldraledighet ser vi att papporna dock ökat 

sin andel av de uttagna dagarna från 7,4 procent år 1990 till 13,8 år 

2001. Men det är en bra bit till målet på 50 procent. Dessutom vet vi 

att LO-familjer är sämre än TCO och SACO-familjer när det gäller att ta 

ut pappaledighet.

Problemet med det ojämna uttaget av föräldraledighet betyder två 

saker. För det första, och kanske det allvarligaste, att papporna inte 

får lika bra kontakt med sina barn som vad mammorna får. Mamman 

blir ofta huvudansvarig för hem och familj. Vi vet att arbetsfördel-

ningen i hemmet ofta försämras när första barnet kommer. 

För det andra betyder det att arbetsgivarna får skäl att ge kvinnor 

sämre villkor på arbetsmarknaden. När en arbetsgivare väljer mellan 

att anställa en ung kvinna eller en ung man kan han eller hon enkelt 

räkna ut att risken för att en kvinna ska vara hemma med barn under 

en längre tid är betydligt större än risken för att en man ska vara det. 

Arbetsgivaren förstår också att när kvinnan väl kommer tillbaka till ar-

betet är risken stor för att hon kommer att ha huvudansvaret för barn 

och hem. Det betyder att kvinnan antingen inte får jobbet eller att hon 

får lägre lön, värdet av hennes arbete kan antas vara lägre än värdet 

av mannens arbete. Kvinnors sämre förutsättningar på arbetsmarkna-

den leder sedan till att det kortsiktigt ter sig som mer fördelaktigt att 

kvinnan tar ut en större del av föräldraförsäkringen. På så sätt hamnar 

man i en ond cirkel. 

Det bör därför vara en målsättning att utöka antalet månader som är 

vikta åt pappan respektive mamman, de senaste åren har trots allt 

fädernas uttag av föräldraledighet ökat, och det är rimligt att anta att 

det till stor del är pappamånadernas förtjänst. Föräldraförsäkringen bör 

utvecklas i riktningen att en tredjedel viks åt pappan, en tredjedel åt 

mamman och en tredjedel fortsatt går att överlåta mellan föräldrarna. 

Dessutom bör taken i föräldraledigheten höjas, inkomstskillnaderna 

mellan kvinnor och män gör att det för de flesta familjer innebär en 

kostnad om pappan tar ut föräldraledighet jämfört med om mamman 
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gör det. LO ska därför arbeta för att regeringen genomför den ut- 

lovade höjningen av taket i föräldraförsäkringen.
 
För att underlätta utvecklingen mot ett ökat uttag av pappors föräldra-

ledighet behöver reformer av föräldraförsäkringen mötas med förbätt-

ringar på arbetsmarknaden. Ökade möjligheter till fast anställning och 

rätten till heltid är viktiga faktorer för att få en mer jämställd arbets-

marknad, där män och kvinnor delar på arbete och familj på lika villkor.
 

Samordning mellan system
I motion 19.45 behandlas de problem som uppstår när föräldrar 

tvingas säga upp sig från jobbet på grund av att det inte går att ordna 

barnomsorg. Arbete på oregelbundna eller obekväma tider blir allt 

vanligare bland våra medlemmar. Att kunna kombinera arbete med 

barn och familj är viktigt såväl för den enskilda medlemmen som för 

samhället i stort. Familjepolitiken i Sverige bygger på arbetslinjen, 

genom att alla hjälps åt på arbetsmarknaden kan vi ha råd med bra 

trygghetssystem och barnomsorg. Dessa trygghetssystem ska natur-

ligtvis även de som arbetar på obekväma tider få del av. LO anser att 

alla kommuner ska erbjuda barnomsorg i någon form. Även om man 

inte har möjlighet att erbjuda nattdagis finns andra former för barn-

omsorg, där även mycket små kommuner bör kunna möjliggöra yrkes-

arbete även på kvällar och nätter för den som har små barn. 

Målsättningen är alltså att ingen ska behöva säga upp sig och gå ut i 

arbetslöshet på grund av att barnomsorg inte går att ordna. 

Barnomsorg för alla
I motionerna 19.46, 19.47, 19.48 och 20.22 tas frågan om barnomsorg 

för alla de som har obekväma arbetstider upp. Barnomsorgen har 

varit och är fortfarande en nyckelfråga för kvinnligt arbetskraftsutbud 

och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom är förskolan idag 

en viktig pedagogisk institution för våra barn. 

Bra barnomsorg saknas ofta för dem som arbetar på kvällar och hel-

ger. Det är viktigt att de fackliga organisationerna arbetar för att den 
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efterfrågan på barnomsorg som finns ska tillgodoses. I vissa kommu-

ner kan det dock vara orimligt att kräva förskola oavsett tid på dygnet. 

Idag finns dagbarnvårdarna som ett alternativ, och det bör gå att även 

med mycket få barn kunna erbjuda barnomsorg på natten. 

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 19.44 andra att-satsen, 19.46, 19.48, 20.22  
 andra att-satsen och

att anse motionerna 19.45 och 19.47 besvarade.

I debatten deltog
Mats-Ove Berglund, Metall
Eva-Lena Jansson, SEKO
Anna Fransson, LO
Wanja Lundby-Wedin, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Mats-Ove Berglunds, Metall yrkande om avslag på motion 19.44 an-
dra att-satsen.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.44 andra att-satsen.

Voteringen begärdes av Mats-Ove Berglund, Metall

Kongressen beslutade

att övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Verksamheterna
Avreglering

Motioner
19.49-19.54

19.49
Systemskiftet inom samhällsservicen och infrastrukturbranscherna 
SEKO

Det moderna samhället har högt ställda krav på grundläggande infra-
struktur och samhällsservice. Det måste finnas en fungerande ener-
giförsörjning, fungerande infrastruktur i form av vägnät, järnvägsnät, 
hamnar och flygplatser, effektiva post- och telekommunikationer. 

Sverige har under 1900-talet via i huvudsak statens insatser byggt 
upp en grundstruktur för samhällsservice vad gäller transporter, kom-
munikationer i vid bemärkelse liksom energiförsörjningen. Under de 
senaste 15-20 åren har en process ägt rum i samhället som inneburit, 
speciellt under 90-talet, dramatiska förändringar när det gäller hur 
systemen utformats för att tillgodose samhällsservice av olika slag.

Under lång tid ansågs det självklart att staten skulle äga all verk-
samhet med tydliga samhällsintressen. Inom t ex infrastrukturbran-
scherna energi, post, tele och järnväg har traditionellt funnits ett 
starkt statligt ansvarstagande. 

Avvägningen som tidigare fanns mellan politisk styrning och 
marknadsmässigt inflytande har över tiden kraftigt förskjutits till 
förmån för marknadsstyrning och på bekostnad av politisk styrning. 
Utvecklingen har inneburit att den tidigare tydliga politiska styr-
ningen av bland annat affärsverken ersatts av en ekonomisk målstyr-
ning av självständigt fungerande företag med vinstkrav på avregle-
rade marknader. 

Systemskiftet innebar att statsmakterna skulle skapa regelverk där 
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tjänsteproduktionen skulle ske på fria marknader av statliga eller pri-
vata företag. Regelverken skulle garantera konkurrensneutralitet mel-
lan företagen bl a när det gäller tillgång till den grundläggande infra-
strukturen i form av elnät, telenät och järnvägens infrastruktur. 

I de fall staten önskade upprätthålla viss produktion av sociala el-
ler regionala skäl reglerades detta i nya former genom avtal med fö-
retagen. Samtidigt regleras i viss lagstiftning exempelvis postlagen 
och telelagen (lag om elektroniska kommunikationer från juli 2003) 
ett visst grundutbud som ska tillförsäkras konsumenterna.

Vår iakttagelse är att det finns starka invändningar hur utveck-
lingen i infrastrukturbranscherna kommit att bli under 1990-talet i 
avregleringarnas spår. En kärnfråga för SEKO är att personalen kom-
mit att pressas på ett oacceptabelt sätt. En annan viktig fråga är att 
kvalitetsaspekterna och långsiktigheten i företagens agerande ham-
nat i kläm på ett betänkligt sätt.

Samma utveckling mot mer marknad och mindre politisk styr-
ning finns inom EU. Under sommaren initierade EU-kommissionen 
en diskussion omkring EUs roll när det gäller att tillgodose medbor-
garnas behov av samhällstjänster genom en s k Grönbok om tjäns-
ter av allmänt intresse. Diskussionen handlar om en rad verksamhe-
ter från så kallade nätverksamheter (energi, posttjänster, transpor-
ter och telekommunikation) till hälsa, utbildning och sociala tjäns-
ter. Huvudfrågan är om EUs regler om fri konkurrens ska väga tyng-
re än medborgarnas rätt att få dessa tjänster till rimliga priser och 
av god kvalitet.

I detta sammanhang kan noteras att flera av de europeiska inter-
nationalerna där SEKO är representerat, ETF, UNI Europa, EPSU 
och även Europafacket EFS pekat på behovet av en bättre balans 
mellan konkurrensregler och regleringen av tjänster av allmänt in-
tresse på den europeiska nivån. Man framhåller också att medlems-
länderna ska kunna garantera medborgarna att deras rättigheter går 
före reglerna om fri konkurrens. 

Konsekvenserna av avregleringarna bärs av såväl de som utför som 
de som använder sig av samhällsservicen. Det vore därför också på sin 
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plats att föra ut frågorna i en bred offentlig debatt, där det svenska fol-
ket under ordnade former kan uttrycka sin syn på samhällsservicen. 

Vi föreslår

att LO gentemot regering och riksdag verkar för att det genomförda 
systemskiftet inom samhällsservicen och infrastrukturbranscherna 
utvärderas med avseende på kvalité, service och de anställdas villkor 
i syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, 

att LO verkar för att tills utvärderingen är genomförd ska ett avregle-
ringsmoratorium råda och

att LO initierar en bred folklig diskussion omkring kraven på samhäl-
lets service till medborgarna.

19.50
Återreglera avregleringen
SEKO avd Dalarna

Riksdag och regering sätter ramarna för samhällsservice och infrastruk-
tur. Motiven är att garantera en långsiktigt hållbar verksamhet med 
högt ställda kvalitetskrav som kan svara upp mot medborgarnas be-
hov. Det fungerade alldeles utomordentligt ett tag, till skatterevolten 
på 80-talet i kombination med hysteriska marknadskonsulter som såg 
möjlighet att berika sig på god efterfrågad samhällsservice.

Och så utvecklar tokkapitalismen sig till en modern ”Katten på råt-
tan”-saga som nu drabbar vår gemensamma sektor. Höga chefer skri-
ver affärsplaner och måldokument. Kampanjer och budgetar mang-
las ut i hela organisationen. 2000-talets piskor ska jaga moderna sla-
var till stordåd. Den anställde hinner inte ta sig tid, stanna upp, sam-
tala, och på bredden finna de gemensamma lösningarna. Utan man 
tvingas gissa, man tror, man antar och hoppas. Vi jobbare förväntas 
bygga sagoslott medan verktygen tas ifrån oss. Känslan av otillräck-
lighet kryper sakta över en. Hur ska jag orka och duger jag som jag 
är? Det är frågor som man allt oftare tvingas ställa sig. Mellan oss 

protokoll d.indd   93 2004-09-10   14:42:37



9 4 | r ä t t v i s f ö r d e l n i n g

arbetskamrater hårdnar tonen och blir frän. Kamratandan förtvinar, 
och i misstänksamhetens skuggor knäcks arbetsmoral och skapar-
glädje. Hög som låg, ingen kommer undan, när oförnuftets häxdans 
sänker budgettaken. Till sist återstår bara stressen och vanmakt för 
de få som fortfarande orkar härda ut. Gamla trotjänare, smärtsamt 
medvetna om att de idag tvingas söka om sina jobb, räds de unga 
som ivrigt vill klättra förbi, naivt omedvetna om att det snart är de-
ras tur i de cykliska omorganisationerna.

Bemanningsföretagen en ny företeelse som accelererar på börsen, 
anställningsstopp och outsourcing är deras näring. Och vi skräms 
alla till tystnad av risken att ställas utan försörjning. Ingen vill bli 
bortslängd, bortstött, övertalig, onödig, ej behövd. Nej, man vill bli 
sedd, vara nyttig, efterfrågad och älskad. Det präglas vi till, redan 
som barn. Att få vara med och bidra till det gemensamma är varje 
medborgares rättighet. Att ge medborgarna denna möjlighet måste 
vara varje beslutsfattares skyldighet. Allt annat är ett gigantiskt slö-
seri med landets resurser. I ljuset av de hafsigt genomförda avregle-
ringarna tvingas vi nu konstatera att de ej nådde de syften och mål 
som drömdes fram i styrelserummen på 1970-80-talen. Det blev inte 
den solskenshistoria som det var tänkt. Istället ser vi hur de tidigare 
så robusta och väl fungerande offentliga verksamheterna, får kramp 
och kollapsar vid den minsta påfrestning. Orsaken kan finnas som 
en direkt följd av uppsplittring av tidigare sammanhållna och fung-
erande system. Kortsiktighet, maximal avkastning och små budget-
ramar förhindrar resurssamling och problemlösning. Istället för att 
åtgärda problem och satsa på regelmässigt underhåll, så fakturerar 
man varandra, träter och skyller ifrån sig. I sämsta fall spekulerar fö-
retagsledningar i vinsterna av att smita undan utlovade pensionsåta-
ganden för gamla trotjänare.

Vi bävar för tanken att vi i en framtid hamnar i situationen där 
medborgarna via domstolar tvingar fram vem som har samhällsan-
svaret. Risken är att då får vi se scener, där de åtalade en efter en står 
upp och försvarar sig med orden – Det var inte mitt fel – jag lydde 
bara order.
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Låt oss därför i tid resa oss upp mot en fortsatt pulvrisering av 
vårt gemensamma ägande. Våga vara obekväma och kämpa för det 
som är mänskligt gentemot det som är omänskligt. Stötta istället för 
att stjälpa. Det behöver man varken heta Moder Theresa eller Nel-
son Mandela för att våga göra.

Det genomförda systemskiftet inom samhällsservicen och infra-
struktursbranscherna måste därför utvärderas med avseende på kva-
litet, service och de anställdas villkor i syfte att skapa en långsiktigt 
hållbar verksamhet. Tills detta är genomfört kräver SEKO Dalarna 
att all fortsatt avreglering stoppas.

Vi föreslår 

att LO ska verka för en rejäl genomlysning och utvärdering av avreg-
leringens konsekvenser och 

att fortsatt avreglering stoppas fram till dess att en sådan genomlysning 
skett.

19.51
Utvärdera avregleringen och dess konsekvenser
SEKO, Skåne

Avreglering av tidigare statliga verksamheter inom Post, Tele, Trafik, 
Energi m fl har skett sedan mitten av 90-talet i form av bolagiseringar, 
konkurrensutsättning och utförsäljningar. Den politiska insynen och 
kontrollen av infrastruktursfrågorna har till stor del överlämnats till 
marknadskrafterna. Inom EU är Sverige det mest avreglerade landet. 
Konsekvenserna för såväl medborgare som anställda är omfattande. 
Inte minst med tanke på att EU-länderna kan konkurrera och upp-
handla svensk Infrastruktur medan omvänd konkurrens är obefintlig. 
Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen som tillsynsmyndighe-
ter har otydliga och i vissa delar dåliga incitament vid beslutsfattan-
de. Uppenbara risker finns för vinstmaximering i det korta perspekti-
vet, vilket får konsekvenser i form av bristande underhåll och inves-
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teringar av befintlig infrastruktur som är nödvändiga för att klara sä-
kerhet och tillgänglighet.

Som exempel kan nämnas, elnätet, spårtrafiken, vagnunderhåll.
Vi kräver att det tillsätts en statlig utredning med uppgift att gran-

ska effekterna av avregleringen samt lägga förslag på hur man lång-
siktigt ska säkra infrastrukturen i vårt land. Vår uppfattning är att 
privatiserad samhällsservice som inte fungerar på en konkurrensut-
satt marknad måste återföras till samhället. I den konkurrenspolitis-
ka propositionen 1996 inskärptes kravet om noggrann utvärdering 
av systemskiftet. Det är hög tid att fullfölja detta åtagande.

Vi föreslår 

att LO ställer sig bakom kravet att det tillsätts en statlig utredning med 
uppgift att granska effekterna av avregleringen samt lägga förslag 
på hur man ska säkra infrastrukturen i vårt land,

att LO kräver att det genomförda systemskiftet inom samhällsservicen 
och infrastrukturbranscherna utvärderas med avseende på kvalité, 
service, säkerhet och de anställdas villkor i syfte att skapa en lång-
siktigt hållbar verksamhet och

att LO kräver stopp för fortsatt avreglering i avvaktan på genomförd 
utredning.

19.52
Reglera avregleringen
SEKO, avd Västra

En väl fungerande infrastruktur och samhällsservice kännetecknar ett 
välfärdssamhälle. Det har under långt tid varit ett grundläggande sam-
hälleligt ansvar att säkra energiförsörjningen, järnvägs- och vägtranspor-
ter, telekommunikationer i vid mening och postservice.

Under de senaste tio åren har emellertid genomgripande föränd-
ringar ägt rum avseende såväl förutsättningar som driftformer och 
kostnader för sådana samhällsfunktioner. Bolagisering av de statliga 
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affärsverken blev ett inslag i den här politiken. Möjligheterna öpp-
nades också för nya företag att bli aktörer inom områden som tidi-
gare var en uppgift för samhället.

Den bakomliggande filosofin har ytterst handlat om att tjänste-
produktion av det här slaget ska äga rum på en öppen marknad. I 
framtiden kommer denna att omfatta hela EU. Att Sverige genom-
fört de här strukturförändringarna i en snabbare takt än andra län-
der är också ett faktum.

Avregleringar inom nämnda områden har kännetecknat utveck-
lingen. Drivkraften har handlat om att skapa ökad konkurrens. Det-
ta har antagits uppnå ökad effektivitet och lägre kostnader för med-
borgarna inom berörda områden. Samtidigt har villkoren för alla an-
ställda inom dessa sektorer förändrats på ett dramatiskt sätt sedan 
den här nyorienteringen påbörjades i början på 1990-talet.

Ur båda synpunkterna finns det numera många exempel, fakta och 
vittnesmål om erfarenheterna av den ökade marknadsorienteringen 
av viktiga samhällsfunktioner. På goda grunder går det att ifrågasätta 
om resultaten motsvarar avsikterna med den hittills förda politiken. 
Det är också anmärkningsvärt att kraven på uppföljning och utvär-
dering av strukturförändringarna i allt väsentligt inte har tillgodo-
setts inom de här strategiskt viktiga områdena.

Förändringarna är omfattande, och lämnar ingen löntagare obe-
rörd. De återspeglar sig direkt och indirekt i allas vardagsliv.

Inom järnvägstrafiken visar sig detta genom bl a fler återkomman-
de driftstörningar, eftersatt underhåll och korta upphandlingstider. 
Svårigheterna att upprätthålla höga kvalitetskrav i järnvägstrafiken 
har blivit mer uppenbara, och allmänhetens tilltro till ”hela folkets 
järnväg” har rubbats.

Energisektorn präglas av en ökad ägarkoncentration, avveckling 
av produktionskapacitet, eftersatt underhåll i ledningsnäten m m. 
Ur konsumenternas synpunkter kännetecknas förhållandena av bl a 
krångliga räkningar och rutiner, svårgenomträngliga prisuppgifter, en 
valfrihet som här framstår som chimär. Istället för ökad konkurrens 
råder i praktiken oligopol på energimarknaden.
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Förändringarna inom postväsendet är också mycket drastiska. Ser-
vicen har blivit direkt undermålig. Uppdelningen och splittringen av 
den tidigare verksamheten har skett till förfång för både medborgare 
och anställda. Tillgängligheten har också minskat på ett oacceptabelt 
sätt. Förhållandena har inte blivit bättre av att Posten inte får full 
kostnadstäckning för att tillhandahålla rikstäckande kassaservice.

Även inom telemarknaden är tendenserna stora till en ökad fö-
retagskoncentration inom den s k nätverksindustrin. Ambitionen att 
säkra kvalitetskraven i telenäten i hela landet blir svårare att uppnå 
då de uteslutande kommer att avgöras av nätverksbolagens företags-
ekonomiska intressen. Ur fackliga synpunkter handlar avregleringar-
na sammanfattningsvis om bl a följande:

• Arbetsmiljön har försämrats på många arbetsplatser, och har inte 
längre samma prioritet som tidigare.

• Anställningsvillkoren har luckrats upp, och tryggheten har gröpts 
ur. Ökad osäkerhet om framtiden kännetecknar nu rådande förhål-
lande.

• Antalet anställda har minskat. Inom personalintensiva områden 
ökar svårigheterna att genom tillräcklig bemanning upprätthålla 
höga krav ifråga om service, kvalité och utveckling i det egna ar-
betet.

Upphandling av olika tjänster är ett redskap i den nuvarande politi-
ken. Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger de generella reg-
lerna och riktlinjerna. Hittills har dessa uteslutande inneburit att ”pri-
set” på anbuden dominerar på ett ensidigt sätt vid beslut om entre-
prenader i tjänsteproduktion.

Förändringar i LOU öppnar möjligheter att göra även andra hän-
synstaganden som t ex krav på miljö, kollektivavtal etc men är ännu 
oprövade. Ett ofta förbisett förhållande är som regel också korta en-
treprenadtider. Sådana förhållanden påverkar verksamheterna på ett 
flerfaldigt sätt.

Kortsiktiga lönsamhetsintressen tar över och styr kraven på service, 
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kvalitet och arbetsvillkor. Ur de anställdas synpunkter ökar otrygg-
heten på jobbet, och osäkerheten att arbete överhuvudtaget finns 
efter entreprenadtidernas utgång.

Sverige har valt att inte ratificera ILO-konvention nr 94 om ar-
betsklausuler i bland annat offentlig upphandling. Skälen för detta 
framstår som oklara men torde bland annat bero på LOU och kol-
lektivavtalens normerande roll på arbetsmarknaden. Oavsett sådana 
förklaringar finns det anledning att stärka arbetstagarnas intressen vid 
offentlig upphandling, ”avknoppningar” av idag offentliga uppgifter 
m m. Att ratificera den här ILO-konventionen kan bidra till detta.

Vi föreslår

att LO hos regeringen begär utvärderingar av erfarenheterna och kon-
sekvenserna av avregleringarna inom viktiga samhällsfunktioner 
som energiförsörjning. järnvägstrafik, telekommunikationer och 
postväsendet,

att oavsett drift- och ägarformer för samhällelig tjänsteproduktion 
måste staten skärpa kraven på kvalitet, service och tillgänglighet,

att hos regeringen hemställa om en ratificering av ILO-konvention nr. 
94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är part,

att verka för åtgärder mot tendenserna till oligopolliknande förhål-
landen inom energisektorn och

att arbeta aktivt för att regeringen säkrar resurser för investeringar, 
drift och underhåll av infrastrukturen och samhällservicen.

19.53
Utvärdera avregleringarna
Kommunalarbetareförbundet avd Skaraborg, avd Älvsborg och avd 
Väst

Det har under långt tid varit ett grundläggande samhälleligt ansvar 
att säkra energiförsörjningen, järnvägs- och vägtransporter, telekom-
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munikationer i vid mening och postservice. Under de senaste tio åren 
har emellertid genomgripande förändringar ägt rum av förutsättning-
ar, driftformer och kostnader för sådana samhällsfunktioner. 

Avregleringar har kännetecknat utvecklingen. Drivkraften har 
handlat om att skapa ökad konkurrens. Detta har antagits uppnå 
ökad effektivitet och lägre kostnader för medborgarna. Samtidigt 
har villkoren för alla anställda inom dessa sektorer förändrats på ett 
dramatiskt sätt sedan den här nyorienteringen påbörjades i början 
på 1990-talet. 

I den kommunala verksamheten finns motsvarande tendenser. Al-
ternativa driftformer inom framför allt skola, vård och omsorg fram-
står som kommunala motsvarigheter till avregleringarna inom den 
statliga sektorn. 

Motiven är också likartade. Det spelar sedan ingen roll om de 
handlar om valfrihet, ökad konkurrens eller minskade kostnader. Den 
gemensamma nämnaren handlar ytterst om att driva fram en långtgå-
ende och stark marknadsorientering inom välfärdens kärnområden. 

De konkreta formerna för ”avregleringar” i kommunerna är fram-
växten av s k friskolor, privatiseringar, fler entreprenadlösningar etc. I 
spåren av den här strukturomvandlingen har nya företag vuxit fram, 
som för sin existens är direkt och ytterst beroende av skattemedel. 

Takten i omvandlingen ger intryck av att ha avtagit lite under de 
senaste två – tre åren. Det är ändå oroväckande att de regionala till-
växtprogrammen kommer att användas i syfte att ”avreglera välfär-
den” ännu mer, och att det sker i hägn av att stimulera nyföretagan-
det. På något annat sätt går det inte att tolka förslaget till regionalt 
tillväxtprogram för Skaraborg. 

I detta betraktas ”avknoppningar” i offentlig sektor som redskap i 
det här sammanhanget. Att sådana insatser anses bidra till fler före-
tagsamma individer är uppseendeväckande. Intrycket förstärks av att 
tillväxtprogrammet i denna del åberopar ”Svenskt Näringslivs aktivi-
teter kring att stimulera entreprenörskap inom vårdsektorn”.

Sammanfattningsvis får inte regionala tillväxtprogram bli redskap 
för att fortsätta omstöpningen av välfärdens kärnområden bara där-
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för att privata näringslivsintressen väger tungt i dessa program. 
Oavsett om det gäller avregleringar inom statliga eller kommu-

nala sektorer så finns det numera många exempel, fakta och vittnes-
mål om erfarenheterna av den ökade marknadsorienteringen inom 
dessa områden. 

På goda grunder går det att ifrågasätta om resultaten motsvarar 
avsikterna med den hittills förda politiken. Det är också anmärk-
ningsvärt att kraven på uppföljning och utvärdering av strukturför-
ändringarna i allt väsentligt inte har tillgodosetts inom de här stra-
tegiskt viktiga områdena. Förändringarna är omfattande, och läm-
nar ingen löntagare oberörd. De återspeglar sig direkt och indirekt i 
allas vardagsliv. Det blir en konsekvens när kortsiktiga lönsamhets-
intressen tar över och styr kraven på service och tillgänglighet, kva-
lité och arbetsvillkor. 

Vi föreslår

att oavsett drift- och ägarformer för samhällsservice och välfärden måste 
staten, landsting/regionen och kommunerna skärpa kraven på kvalité, 
service och tillgänglighet inom de offentliga ansvarsområdena,

att LO hos regeringen begär en utvärdering av erfarenheterna och 
konsekvenserna av avregleringarna inom viktiga statliga ansvars-
områden som energi, järnväg, tele och post och

att initiativ sker till motsvarande utvärdering av avregleringar och 
alternativa driftformer inom skolan, vården och omsorgen. 

19.54
Marknadsorientering inom samhällservice och välfärden
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad

Under de senaste tio åren har genomgripande förändringar ägt rum 
för såväl förutsättningar som driftformer och kostnader för viktig sam-
hällsservice och i välfärdens kärnområden som t ex skola, vård och 
omsorg. 
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Drivkraften har handlat om att skapa ökad konkurrens. Detta har 
antagits uppnå ökad effektivitet och lägre kostnader för medborgar-
na inom berörda områden. Samtidigt har villkoren för alla anställda 
inom dessa sektorer förändrats på ett dramatiskt sätt sedan den här 
nyorienteringen påbörjades i början på 1990-talet. 

Det har under långt tid varit ett statligt ansvar att säkra energi-
försörjningen, järnvägs- och vägtransporter, telekommunikationer i 
vid mening och postservice. Det yttersta ansvaret finns kvar, men i 
praktiken har detta överlåtits åt marknadskrafterna. 

I den kommunala verksamheten finns motsvarande tendenser. 
Alternativa driftsformer inom framför allt skola, vård och omsorg 
framstår som kommunala motsvarigheter till avregleringarna inom 
den statliga sektorn. 

Motiven är också likartade. Det spelar sedan ingen roll om det 
handlar om valfrihet, ökad konkurrens eller minskade kostnader. Den 
gemensamma nämnaren handlar ytterst om att driva fram en långtgå-
ende och stark marknadsorientering inom välfärdens kärnområden. 

Förändringarna är omfattande, och lämnar ingen löntagare obe-
rörd. De återspeglar sig direkt och indirekt i allas vardagsliv. 

Ur båda synpunkterna finns det numera många exempel, fak-
ta och vittnesmål om erfarenheterna av den ökade marknadsorien-
teringen av viktiga samhällsfunktioner och inom den kommunala 
verksamheten. 

På goda grunder går det att ifrågasätta om resultaten motsvarar 
avsikterna med den hittills förda politiken där kortsiktiga lönsam-
hetsintressen har tagit över och styr väldigt mycket kraven på servi-
ce, kvalitet och arbetsvillkor. Det är samtidigt anmärkningsvärt att 
kraven på uppföljning och utvärdering av strukturförändringarna i 
allt väsentligt inte har tillgodosetts inom de här strategiskt viktiga 
områdena. 

Vi föreslår

att initiativ tas till en utvärdering av strukturförändringarna inom stat-
liga ansvarsområden som energi, järnväg, telekommunikationer och 
postväsende,

1 0 2  | r ä t t v i s f ö r d e l n i n g
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att en oberoende kritisk granskning sker av bolagiseringar, entreprenad-
lösningar och direkta privatiseringar med strukturella förändringar 
i Landstingens/regionernas och kommunernas verksamhet och

att oavsett drift- och/eller ägarform av i princip offentliga uppgifter 
måste politiskt ansvariga organ skärpa kraven på kvalitet, service 
och tillgänglighet för gemensam tjänsteproduktion, och uppgifter 
inom välfärdens kärnområden, dvs skola, vård och omsorg.

Utlåtande
Motionerna 19.49-19.51, 19.52 första-tredje och femte att-satserna, 

19.53 och 19.54

19.49

att LO gentemot regering och riksdag verkar för att det genomförda 
systemskiftet inom samhällsservicen och infrastrukturbransch-
erna utvärderas med avseende på kvalité, service och de anställ-
das villkor i syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, 

att LO verkar för att tills utvärderingen är genomförd ska ett avregle-
ringsmoratorium råda och

att LO initierar en bred folklig diskussion omkring kraven på sam-
hällets service till medborgarna.

19.50

att LO ska verka för en rejäl genomlysning och utvärdering av avreg-
leringens konsekvenser och 

att fortsatt avreglering stoppas fram till dess att en sådan genom-
lysning skett.

19.51

att LO ställer sig bakom kravet att det tillsätts en statlig utredning 
med uppgift att granska effekterna av avregleringen samt lägga 
förslag på hur man ska säkra infrastrukturen i vårt land,
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att LO kräver att det genomförda systemskiftet inom samhällsser-
vicen och infrastrukturbranscherna utvärderas med avseende 
på kvalité, service, säkerhet och de anställdas villkor i syfte att 
skapa en långsiktigt hållbar verksamhet och

att LO kräver stopp för fortsatt avreglering i avvaktan på genomförd 
utredning.

19.52 första – tredje samt femte att-satserna

att LO hos regeringen begär utvärderingar av erfarenheterna och 
konsekvenserna av avregleringarna inom viktiga samhällsfunk-
tioner som energiförsörjning. järnvägstrafik, telekommunikatio-
ner och postväsendet,

att oavsett drift- och ägarformer för samhällelig tjänsteproduktion 
måste staten skärpa kraven på kvalitet, service och tillgänglig-
het,

att hos regeringen hemställa om en ratificering av ILO-konvention 
nr. 94 om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är 
part och

att arbeta aktivt för att regeringen säkrar resurser för investeringar, 
drift och underhåll av infrastrukturen och samhällservicen.

19.53

att oavsett drift- och ägarformer för samhällsservice och välfärden 
måste staten, landsting/regionen och kommunerna skärpa 
kraven på kvalité, service och tillgänglighet inom de offentliga 
ansvarsområdena,

att LO hos regeringen begär en utvärdering av erfarenheterna och 
konsekvenserna av avregleringarna inom viktiga statliga an-
svarsområden som energi, järnväg, tele och post och

att initiativ sker till motsvarande utvärdering av avregleringar och 
alternativa driftformer inom skolan, vården och omsorgen. 

19.54

att initiativ tas till en utvärdering av strukturförändringarna inom 
statliga ansvarsområden som energi, järnväg, telekommunika-
tioner och postväsende,
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att en oberoende kritisk granskning sker av bolagiseringar, entre-
prenadlösningar och direkta privatiseringar med strukturella 
förändringar i Landstingens/regionernas och kommunernas 
verksamhet och

att oavsett drift- och/eller ägarform av i princip offentliga uppgifter 
måste politiskt ansvariga organ skärpa kraven på kvalitet, servi-
ce och tillgänglighet för gemensam tjänsteproduktion, och upp-
gifter inom välfärdens kärnområden, dvs skola, vård och omsorg.

Investeringar, drift och underhåll av infrastruktur  
och samhällsservice
I motion 19.52 tas frågan om resurser till drift och underhåll av infra-

struktur och samhällsservice upp. Investeringar i och underhåll av 

infrastruktur är viktigt för att få välfärd, tillväxt och utveckling. För att 

det ska investeras tillräckligt i infrastruktur och samhällsservice är 

det nödvändigt att samhället tar ett stort ansvar. Privata företag kan 

aldrig ha den överblick och långsiktighet som krävs för att fatta beslut 

om rätt investeringar i infrastruktur. Därför bör LO kräva att det of-

fentliga fortsatt tar ansvar för att infrastrukturen håller en hög kvalitet 

och kontinuerligt byggs ut för att möjliggöra välfärd och tillväxt i alla 

landets regioner. 

Utvärdering av avregleringarna
Motionerna 19.49-19.54 tar upp en aktuell och viktig frågeställning. 

Flera marknader som tidigare varit statliga monopol har under de 

senaste årtiondena avreglerats och effekterna har varit stora. Att välja 

leverantör av telefonbolag, elbolag med mera har blivit en del av hus-

hållens beslut, resulterande i trötta suckar och ibland känslan av att 

kanske ha tjänat en slant.  

Allra störst påverkan har avregleringarna antagligen fått för de  

anställda i berörda verksamheter. För många har avregleringarna 

inneburit en ökad otrygghet, om den egna anställningen, men också 

om hela verksamhetens framtid. 
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På exempelvis el-marknaden finns det tydliga signaler om att konkur-

rensen inte fungerar särskilt bra. Priserna varierar väldigt och el-bolag 

gör orimligt stora vinster. På andra marknader tycks avregleringen ha 

lett till förbättringar, många har hittat billigare sätt att ringa även om 

det fram till alldeles nyligen har varit praktiskt omöjligt att inte ha ett 

abonnemang hos Telia i botten. 

Har avregleringarna varit bra för anställda, brukare och samhälls-

ekonomin? En statlig utredning i syfte att utvärdera avregleringarna 

har tillsatts i början av våren. Utredningen leds av LOs chefsekonom 

Dan Andersson. Utredningen har fått i uppdrag att belysa effekterna 

av avregleringarna på marknaderna för tele-, el-, post, inrikesflyg-, 

taxi- och järnväg och hur dessa regeländringar har påverkat konsu-

menter, näringsliv, arbetsmarknad och samhällsekonomi. 

Begreppet avregleringar leder tanken fel, eftersom det knappast är 

färre regler som behövs på dessa marknader. LO har tidigare talat om 

begreppet omregleringar och i direktiven till utredningen talar man 

om regelreformerade marknader. De marknader det handlar om har 

många inslag av så kallade naturliga monopol, det vill säga att det är 

mest effektivt med en producent av varan. Ett exempel är järnvägen, 

där rälsen är ett typiskt naturligt monopol, det kan omöjligt löna sig 

att olika bolag drar parallella spår med räls. 

I motion 19.49 vill motionärerna se en bred och folklig diskussion 

kring avregleringarna. Parallellt med utredningen är det bra om LO 

och förbunden lokalt tar initiativ till diskussioner och skapar engage-

mang kring frågan. 

Stopp för vidare avregleringar tills utvärdering skett
I motionerna 19.49-19.51 tas frågan om ett stopp för fortsatta avreg-

leringar i väntan på att en utvärdering gjorts. Den utredning som till-

satts kommer att komma med ett betänkande under år 2004 och det 

bör därför inte vara aktuellt med några ytterligare avregleringar under 

detta år. 
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Utvärdering av alternativa driftsformer inom skola,  
vård och omsorg
Motionerna 19.53 och 19.54 tar upp frågan om en utvärdering av av-

regleringar och alternativa driftsformer inom skola, vård och omsorg. 

Privatiseringarna inom, skola, vård och omsorg har under några få 

år fått stor omfattning och påverkar idag många LO-familjer i deras 

vardag. Vilka effekter har den ökade valfriheten haft för LO-familjer? 

Mycket tyder på att valfrihet gynnar den med goda resurser och möj-

lighet att informera sig om de olika alternativen. 

Trots de stora reformer som skett har mycket lite av utvärdering 

gjorts. LOs utredare har tidigare pekat på behovet av mer omfattande 

utredningar av effekterna av privatiseringarna av offentligfinansierade 

verksamheter, och det opinionsbildande arbetet bör fortsätta. 

Hårdare kvalitetskrav på offentliga ansvarsområden
Motionerna 19.52-19.54 efterlyser hårdare kvalitetskrav på offentlig-

finansierade verksamheter, oavsett driftsform. En rad händelser med 

vanskötsel och andra missförhållanden i offentligfinansierad verk-

samhet har visat på behovet av ökade kvalitetskrav men kanske fram-

förallt ökad kontroll av att de krav som finns efterlevs. Inom ramen för 

detta problem ligger att man vid upphandling inte har rätt att ta hän-

syn till sociala skäl. Motion 19.52 handlar bland annat om att Sverige 

bör ratificera ILO-konvention nummer 94 om att sociala hänsyn bör 

kunna tas vid upphandling där offentlig myndighet är part. Detta är 

en fråga LO redan idag driver. I utlåtandet under rubriken Ordning och 

reda behandlas denna fråga ytterligare. 
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Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 19.49, 19.50, 19.51, 19.52 första-tredje och  
 femte att-satserna, 19.53 och 19.54.

I debatten deltog
Jan Rudén, SEKO
Ronny Berger, SEKO

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Sjukvården

Motioner
19.55-19.58

19.55
Svensk ekonomisk sjukvårdskris hotar främst arbetslösa, 
lågavlönade och gamla
Kommunalarbetareförbundet avd Norrbotten

Vi, befolkningen i Sverige, har sedan årtionden kunnat känna oss tryg-
ga med den socialdemokratiska politiken som förts i vårt land. Det är 
en politik som har säkerställt att vi ska kunna ta del av välfärdstjäns-
ter utifrån varje människas behov och utan att plånboken ska avgöra 
vem som ska få sina behov tillgodosedda.

Det var med bestörtning och stor upprördhet Kommunal Norrbot-
ten den 30 oktober 2003, kunde läsa i Aftonbladet att Östergötlands 
läns landsting har tagit ett krafttag för att komma tillrätta med, som 
man beskriver det, vilka sjukdomar man har för avsikt att behandla 
inom ramen för det samhället ska bekosta. Det var med ännu stör-
re bestörtning vi tog del av att det var en socialdemokratisk ledare i 
hälso- och sjukvårdsnämnden som uttryckte att det var nödvändigt 
att prioritera bort ett 50-tal sjukvårdsgrupper. Det var dessutom så 
att hon själv hade lett arbetet med att ta fram listan på de sjukdo-
mar som ska prioriteras lågt eller helt tas bort.

Det är mycket upprörande att den här typen av beslut har fattats 
med bifall från socialdemokratiska ledare och vi vill i det avseendet 
hänvisa till det socialdemokratiska partiprogrammet som la fast på 
partikongressen för två år sedan. Där framkommer det att S-kon-
gressen beslutade att skola, vård och omsorg ska finansieras solida-
riskt över skatten. 

Utifrån det beslut som nu fattats i Östergötland känns det som 
särskilt viktigt att understryka att de beslut som fattas på våra kon-
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gresser är till för att efterlevas av de folkvalda S-politikerna och sär-
skilt om partiet ska kunna fortsätta att få medborgare att gå och rös-
ta på S.

Vi upplever att Östergötlands beslut innebär att vi i framtiden 
kommer att ha en sjukvård som innebär att de välbeställda i sam-
hället också är de som kommer att kunna få sina behov tillgodosed-
da eftersom plånboken kommer att styra. Det är ofrånkomligt att 
en arbetslös, en gammal människa med låg folkpension, en lågavlö-
nad LO-medlem en barnfamilj m fl grupper kommer att ha ytterst 
begränsade möjligheter till att själv betala exempelvis utbyte av en 
hörapparat som faktiskt kostar flera tusen kronor.

Det är samhällets gemensamma ansvar i allmänhet och Social-
demokratiska partiets i synnerhet att se till att ALLA människor får 
möjlighet med att få hjälp för att få sina behov tillgodosedda. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att snarast uppvakta regeringen 
och avkräva

att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och omsorg 
inte får ske. 

19.56
Svensk sjukvårdskris
Metallindustriarbetareförbundet avd 173, Luleå

Sveriges befolkning har sedan årtionden kunnat känna trygghet med 
den socialdemokratiska politik som förts i landet. Det är en politik 
som har säkerställt att alla ska kunna ta del av välfärdstjänster utifrån 
varje människas behov och utan att plånboken ska avgöra vem som 
ska få sina behov tillgodosedda.

Det är med bestörtning, och stor upprördhet, som vi nu kan ta 
del av bl a Östergötlands läns landstings beslut, om vilka sjukdomar 
man har för avsikt att behandla inom ramen för det samhället ska 

protokoll d.indd   110 2004-09-10   14:42:39



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  1 1 1

bekosta. Det var med ännu större bestörtning vi tog del av att det 
var en socialdemokratisk ledare i hälso- och sjukvårdsnämnden som 
uttryckte att det var nödvändigt att prioritera bort ett 50-tal sjuk-
vårdsgrupper. Denna politiker hade dessutom själv lett arbetet med 
att ta fram listan på de sjukdomar som ska prioriteras lågt eller helt 
tas bort. Det är mycket upprörande att den här typen av beslut har 
fattats med bifall från socialdemokratiska ledare och vi vill i det av-
seendet hänvisa till det socialdemokratiska partiprogrammet som la 
fast på partikongressen för två år sedan.

Där framkommer det att s-kongressen beslutade att skola, vård 
och omsorg ska finansieras solidariskt över skatten. Utifrån det be-
slut som nu fattats i Östergötland känns det som särskilt viktigt att 
understryka att de beslut som fattas på våra kongresser är till för att 
efterlevas av de folkvalda s-politikerna och särskilt om partiet ska 
kunna fortsätta att få medborgare att gå och rösta på S.

Vi upplever att Östergötlands beslut innebär att vi i framtiden 
kommer att ha en sjukvård som innebär att de välbeställda i sam-
hället också är de som kommer att kunna få sina behov tillgodosed-
da eftersom plånboken kommer att styra.

Det är ofrånkomligt att en arbetslös, en gammal människa med 
låg folkpension, en lågavlönad LO-medlem en barnfamilj m fl grup-
per kommer att ha ytterst begränsade möjligheter till att själv beta-
la exempelvis utbyte av en hörapparat som faktiskt kostar flera tu-
sen kronor.

Det är samhällets gemensamma ansvar i allmänhet och socialde-
mokratiska partiets i synnerhet att se till att alla människor får möj-
lighet med att få hjälp för att få sina behov tillgodosedda. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att snarast uppvakta regeringen 
och kräva

att att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och omsorg 
inte får ske.
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19.57
PSA-prov och mammografi
Kommunalarbetareförbundet avd Skaraborg

Vi vill att LO arbetar för

att alla män över 40 år erbjuds obligatoriskt PSA-prov vart femte år. 
Detta ser vi som mycket angeläget på grund av att allt fler män får 
diagnosen prostatacancer och

att åldern för kvinnors obligatoriska mammografiundersökning sänks 
till 40 år. Detta  är en viktig fråga ur jämställdhetsperspektiv.

19.58
Blodgivare
Metallindustriarbetareförbundet avd 112, Trollhättan

Att vara blodgivare är för samhället ett mycket viktigt engagemang. I 
annonser m m så uppmanas vi att bli blodgivare så att våra blodban-
ker kan hålla den mängd blod som behövs vid operationer m m. De 
personer som idag är blodgivare gör detta i stort sett helt ideellt. På 
en del arbetsplatser gör arbetsgivaren inget löneavdrag, men det är 
definitivt inget som är generellt. Eftersom denna fråga är så viktig för 
samhället så borde även samhället ersätta den enskilde för den löne-
förlust som uppstår.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att Försäkringskassan ersätter förlorad arbetsförtjänst för dem som är 
blodgivare.
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Utlåtande
Motionerna 19.55-19-58

19.55

att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och om-
sorg inte får ske. 

19.56

att att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och om-
sorg inte får ske.

19.57

att alla män över 40 år erbjuds obligatoriskt PSA-prov vart femte år. 
Detta ser vi som mycket angeläget på grund av att allt fler män 
får diagnosen prostatacancer och

att åldern för kvinnors obligatoriska mammografiundersökning 
sänks till 40 år. Detta  är en viktig fråga ur jämställdhetsper-
spektiv.

19.58

att Försäkringskassan ersätter förlorad arbetsförtjänst för dem som 
är blodgivare.

Prioriteringar i vården
Motionerna 19.55 och 19.56 beskriver en viktig fråga som kommer att 

beröra oss alla. Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar 

de närmaste åren. Befolkningen blir allt äldre och allt färre ska för-

sörja allt fler. Samtidigt som de offentliga inkomsterna minskar sett i 

relation till antalet invånare är det också så att äldre är mer vårdkrä-

vande än yngre. Det betyder att en allt äldre befolkning också sätter 

press på utgifterna för sjukvården. Situationen kommer att bli olika 

allvarlig i olika delar av landet. Stockholm har den yngsta befolkning-
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en och därmed bäst förutsättningar att finansiera sin vård och om-

sorg, medan till exempel delar av Norrland kommer att få allra svårast 

att finansiera sin sjukvård i takt med att befolkningen blir allt äldre. 

Det behövs bra strategier för att möta denna utveckling mot allt mer 

ansträngda sjukvårdsbudgetar. Östergötlandsmodellen kan ses mot 

bakgrund av den framtida utvecklingen. 

Att Östergötland valt att göra prioriteringar med hjälp av en offentlig 

lista på enklare diagnoser där landstinget inte bekostar behandlingen 

har lett till starka känslor. Naturligtvis kan det upplevas som provo-

cerande att den som inte har råd att betala för det själv inte längre 

ska få behandling för exempelvis kosmetisk skelning eller byte av 

hörapparat. 

Prioriteringar inom vård och omsorg har alltid varit en realitet. Det har 

aldrig funnits tillgång till så mycket resurser som varit önskvärt. Vilka 

prioriteringar som har gjorts genom åren har styrts av flera olika fak-

torer, exempelvis brist på sängplatser, kompetens och effektiva meto-

der. Ofta har det dock varit den tekniska utvecklingen som medverkat 

till att någon form av begränsning varit nödvändig.

Ett tydligt exempel på det är dialysverksamheten för njursjuka. När 

metoden var ny, var det endast unga människor som fick tillgång till 

den. Under de första åren, behandlades inga patienter över sextio år. 

Alla äldre avled i sin njursjukdom. Prioriteringarna gjordes av läkarna. 

Idag är huvuddelen av dem som dialysbehandlas äldre.

För att undvika att nödvändiga prioriteringar sker slumpmässigt eller 

styrs av oetiska intressen har frågan om hur prioriteringar ska ske 

varit föremål för omfattande utredningar och diskussion.

Prioriteringsutredningen påbörjades i början av 1990-talet under 

Jerzy Einhorns ledning. Utredningen resulterade i att dåvarande social-

minister Margot Wallström lämnade ett förslag till riksdagen 1997. 

Förslaget bygger på kunskapen om att de tekniska och metodologiska 

kunskaperna inom medicinen och läkemedlens effektivitet har nått 
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en sådan utveckling att vi sannolikt aldrig kommer att ha ekonomiska 

möjligheter att ge allt, till alla, alltid. Riksdagen konstaterade att  

någon form av begränsning alltså måste ske och beslutade därför om 

riktlinjer för hur prioriteringar i hälso- och sjukvården ska göras. Vi-

dare beslutades att alla prioriteringar ska göras öppet och medvetet.

Riksdagsbeslutet gäller både sjukvårdshuvudmännen, kommunerna 

och landstingen samt alla privata vårdgivare. Prioriteringsarbetet ska 

ske både på politisk och administrativ nivå och på professionell nivå, 

vilket innebär att såväl de förtroendevalda, vårdens tjänstemän och 

chefer som alla anställda i vårdens alla praktiska verksamheter berörs 

av beslutet. 

De riktlinjer som riksdagen lagt fast utgår från en etisk plattform med 

tre principer: 

• Människovärdesprincipen, som innebär att vi alla är lika i sjuk-
vården, ingen ska värderas högre eller lägre på grund av exem-
pelvis etnisk härkomst, inkomst, social ställning, ålder, vikt eller 
religion

• Behovs- och solidaritetsprincipen, som innebär att de som har 
de största behoven ska ha företräde till hälso- och sjukvården 
och att vi som har mindre behov självmant och av solidaritet ska 
träda tillbaka.

• Kostnadseffektivitetsprincipen, som framförallt ska användas 
av sjukvårdspersonalen, då det gäller att välja vilken behand-
lingsinsats som en patient ska erbjudas i en specifik situation. 
Principen är att man ska välja den insats som ger det bästa  
resultatet för den enskilda patienten, men till lägsta möjliga 
kostnad. På så sätt kan fler få del av resurserna. 

Det etiska tänkandet har skrivits in i Hälso- och sjukvårdslagen: 

 ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges före-

träde till vården.” 
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Hälso- och sjukvårdslagen ger också alla medborgare rätt att få 

komma i kontakt med sjukvården för en första bedömning, vilket ska 

garantera att ingen blir bortprioriterad utan diagnos. Riksdagen har 

alltså redan fastställt att segregering i vården inte får ske.

Riktlinjerna innehåller dessutom en slags rangordning, prioriterings-

grupperna ett till och med fyra. Grupp ett innehåller de högst priorite-

rade patientgrupperna, bland annat de akut sjuka eller skadade med 

livshotande tillstånd, men också de dementa, de svårt psykiskt sjuka 

och de med svåra kroniska sjukdomstillstånd. I grupp två återfinns 

förebyggande insatser och habiliterings och rehabiliteringsinsatser. 

I gruppen tre finns det mesta av det som vi tänker på som vardags-

sjukvård och i grupp fyra de patientgrupper som ligger utanför det 

offentliga åtagandet. Vardagssjukvården är således ganska lågt prio-

riterad av riksdagen i förhållande till exempelvis de äldre med många 

kroniska tillstånd och de psykiskt sjukas vårdbehov. 

Riksdagens mening med att fastställa riktlinjerna för prioriteringar i 

hälso- och sjukvården var att skydda de svagaste patienterna, efter-

som starka grupper alltid har lättast att dra till sig uppmärksamhet 

och resurser. Men om beslutet ska få avsedd effekt måste politiker 

på regional och lokal nivå förmå att styra resurserna från de enklaste 

åkommorna till de prioriterade patientgrupperna.

Östergötlandsmodellen innebär att politikerna valt att göra tydliga 

prioriteringar och ställningstaganden, i motsats till att enskilda läkare 

fattar dessa beslut om prioriteringar. På så sätt kan man se det som 

att makten över prioriteringar förflyttats från läkarna till politikerna. 

Öppna prioriteringar kommer alltid att väcka debatt, och det är antag-

ligen omöjligt att hitta en modell där alla är nöjda. Trots detta måste vi 

våga ta en öppen prioriteringsdiskussion. 

Segregering inom vård, skola och omsorg
I motionerna 19.55 och 19.56 behandlas segregeringen. Denna är idag 

ett stort och reellt problem. Den stora boendesegregationen, framför-
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allt i storstäderna, grundlägger en omfattande segregation i skolan. 

Friskolorna spär sedan på detta i och med att det i högre utsträckning 

är högutbildade föräldrar som väljer friskolor åt sina barn. Inom vår-

den riskerar privat finansiering och privata sjukförsäkringar att under-

minera legitimiteten för den generella, offentligfinansierade vården. 

Dessa trender mot en allt ökande segregation kan mötas genom att 

det offentligfinansierade alternativet alltid är ett bra alternativ. Det 

behövs en offentlig styrning som inte tillåter vanskötsel av offentliga 

verksamheter i syfte att underminera den generella välfärden.  

Samtidigt är det knappast möjligt att förbjuda all segregation. Att 

en grupp ibland är överrepresenterad jämfört med andra grupper är 

ofrånkomligt.  

Mammografi och PSA-prov från 40 års ålder
I motion 19.57 tas frågan om PSA-prov för män och mammografi för 

kvinnor upp. Sjukvårdens resurser är begränsade. Samtidigt är 

behovet i det närmaste oändligt och växande i takt med teknik-

utvecklingen. Alla undersökningar och behandlingar måste därför vä-

gas mot andra behandlingar och undersökningar. Dessa avvägningar 

görs idag av landstingen med ledning av riktlinjerna för prioritering 

som beskrivs ovan.

Ersättning för blodgivares förlorade arbetsinkomst
I motion 19.58 föreslås att försäkringskassan bör ersätta förlorad 

arbetsförtjänst för den som är blodgivare. Sjukförsäkringen är dåligt 

lämpad för att ge så kort ersättning som för någon enstaka timme. 

Försäkringskassan har också en hög arbetsbelastning och LOs sty-

relse anser inte att det är lämpligt att lägga ytterligare en uppgift på 

den. Istället kan man lokalt försöka träffa kollektivavtal om rätt att på 

betald arbetstid gå för att ge blod.
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Styrelsens förslag

att anse motionerna 19.55-19.57 besvarade och

att avslå motion 19.58.

I debatten deltog
Annelie Hellander, Kommunal
Anna Fransson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Annelie Hellanders, Kommunal förslag om avslag till motion 19.55 
första att-satsen samt motion 19.56 första att-satsen.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla Annelie Hellanders, Kommunal förslag om avslag på mo-
tion 19.55 första att-satsen samt motion 19.56 första att-satsen.

Voteringen begärdes av Karin Fornander-Sundberg, Kommunal.

Kongressen beslutade

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Bostadspolitik

Motioner
19.62-19.63

19.62
Dags för en offensiv bostadspolitik
Hotell och Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet

LO har under den senaste kongressperioden tagit fram ett bostadspo-
litiskt program. Det är bra och positivt. Det som är mindre bra, är att 
det händer så lite på den bostadspolitiska arenan. Särskilt kring frågor 
hur man kan få så låga inflyttningshyror att vanliga människor har råd 
att efterfråga de nyproducerade bostäderna. På den rådande bostads-
marknaden, med höga inflyttningshyror, är det oftast lågavlönade LO- 
medlemmar som kommer till korta. Det behövs en lång rad av insat-
ser för att kunna komma tillrätta med problemen.

Det behöver byggas både stora lägenheter och villor för familjer 
med många barn kanske 8-10, men också små bostäder för den allt-
mer växande gruppen av ensamhushåll.

Man behöver bostadspolitik för hela landet dvs i de kommuner 
som faktiskt har överskott på bostäder måste man ha en särskild po-
litik. Det är ju inte ovanligt att man både behöver riva bostäder i ena 
delen av kommunen samtidigt som man behöver bygga bostäder i 
någon mer attraktiv del av kommunen. Till detta behövs särskilda 
insatser både för att bygga och riva.

De största problemen finns dock i våra storstäder men också i våra 
större kommuner, främst universitets- och högskoleorter. Där behövs 
stimulans för att bygga nya bostäder. Förutsättningar för att man ska 
kunna bygga bostäder till en rimlig kostnad är att alla aktörer sam-
verkar. För det första måste kommunerna kunna erbjuda markupp-
låtelse till en låg kostnad, tomträttsinstitutet ska användas fullt ut, 
det bör prövas om man kan ha avgäldsbefrielse under t ex de första 
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åren. Detta innebär att produktionskostnaden totalt kan minskas med 
mellan 1 000 och 5 000 kronor per kvm. Att ha avgäldsbefrielse de 
första åren innebär att fastighetsägarna kan klara de första kritiska 
årens höga kapitalkostnader utan att ta ut för hög hyra.

Kommunerna bör se över sina avgifter för anslutningar och även 
administrativa utgifter. Det finns exempel på att avgifter för anslut-
ning av vatten, el, avlopp, bredband mm samt avgifter för detaljpla-
ner, bygglov mm kan uppgå till ett par hundratusen kronor för en 
fastighet. Kommunerna ska bara kunna ta ut avgift som motsvarar 
sina kostnader. Kommunerna bör också pröva möjligheten att skapa 
regionala bostadsföretag. T ex i Stockholmsområdet har Stockholms 
stad en relativt stor förmögenhet men lite mark att bygga på. Med-
an andra kommuner i regionen har gott om mark men inga pengar 
att bygga för.

Kostnaden för själva byggandet måste ner. Det finns idag ett pro-
blem med en dålig konkurrenssituation på byggmaterialsidan. Detta 
borde kunna åtgärdas. Om inte annat får man ta initiativ för att EU-
kommissionen bör undersöka saken. Byggherrarna bör också pröva 
om det blir billigare att prefabricera husen. Med dagens nya teknik 
finns inga skäl att ifrågasätta kvaliteten på själva byggandet. 

Parterna på hyresmarknaden bör också se över hur lång avskriv-
ning en fastighet ska ha. Idag görs kalkyler på att hus ska avskrivas 
på 10 år. Detta är orimligt, i varje fall ska den avskrivningstid som 
tillåts enligt skattelagstiftningen tillämpas och den är 40 år. Livsläng-
den på ett hus är oftast mycket längre. Men oftast krävs stora insat-
ser för att rusta upp huset efter 30-40 år.

Statens insatser för att förbilliga nyproduktion kan inte nog un-
derstrykas. Det tidigare systemet med räntebidrag blev med tiden 
kontraproduktivt. De system som finns idag med investeringsbidrag 
är i sak mycket bättre. Men det behöver förbättras och förstärkas. 
Investeringsbidraget bör höjas från dagens max 150 000 per lägen-
het. Det undantag av moms för byggandet som sker vad gäller små 
lägenheter i storstäder bör gälla allt byggande. 

Det byggande som skedde under miljonprogrammets tid står nu 
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inför gigantiska upprustningsbehov för att möta detta bör någon 
form av ROT-bidrag införas. Men detta ska då vara riktat till just 
denna typ av renovering. Staten ska också bidra med mark på sam-
ma sätt som kommunerna, i kommuner med brist på mark. Staten 
är ju ofta stor ägare av mark, väldigt ofta mark som lämpar sig väl 
för bostadsbyggande.

Vi föreslår

att LO-kongressen kompletterar det bostadspolitiska programmet 
enligt de förslag som finns i denna motion, 

att LO-kongressen tar initiativ till att driva på för att öka bostadsbyg-
gandet och

att LO-kongressen uttalar behovet av fler bostäder som kan efterfrågas 
av LO-medlemmar.

19.63
Överklagansrätten
Metallindustriarbetareförbundet avd 235, Industrifacket avd 8, och 
Livsmedelsarbetareförbundet avd 51, Gotland

Gotlands utveckling är en stor angelägenhet för oss. De utvecklings-
projekt som är och finns planerade kräver beslut för både byggnad och 
miljöpåverkan. I dagsläget är flera av dessa projekt stoppade eller för-
senade på grund av att sommarboende tycker att det stör dem. 

När besluten till slut kommer är de kraftigt försenade eller inte 
aktuella längre. Det innebär ett stort antal missade arbetstillfällen 
och skapar stort missnöje bland kommuninvånarna.

Vi föreslår 

att rätten att överklaga ska begränsas till dem som är mantalsskrivna 
i kommunen. 
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Utlåtande

Motionerna 19.62-19.63

19.62

att LO-kongressen kompletterar det bostadspolitiska programmet 
enligt de förslag som finns i denna motion, 

att LO-kongressen tar initiativ till att driva på för att öka bostads-
byggandet och

att LO-kongressen uttalar behovet av fler bostäder som kan efterfrå-
gas av LO- medlemmar.

19.63

att rätten att överklaga ska begränsas till dem som är mantalsskrivna 
i kommunen. 

Bostadspolitiken utgör en av hörnpelarna i välfärdssamhället – det 

fjärde benet – tillsammans med vård, skola och omsorg. Liksom övri-

ga delar av välfärdspolitiken så måste bostadspolitiken vara generell 

i huvudsak. Det är just den generella välfärdspolitik som bär arbetar-

rörelsens idé att ”endast det bästa är gott nog åt folket”..

Ett bostadsområde är mer än byggnader. Lika viktigt som själva huset 

där vi bor är den sociala miljön i området. Det handlar om att satsa på 

bra dagis, skolor, omsorg, service och fritidsmöjligheter. Att åtgärder 

vidtas för ett mer rättvist boende är avgörande för Sveriges framtid. 

Det måste byggas bostäder till rimliga kostnader som gör att det finns 

attraktiva bostäder och bostadsområden där stora grupper har råd att 

efterfråga ett boende. Vill vi att våra ungdomar ska våga skaffa barn 

måste de också ha råd att bo i en bostad där det finns utrymme för en 

familj. 

I enlighet med motion 19.62 har LO föreslagit både stöd till egna-

hemsboende och att stöd ges till nybyggnationer av hyreslägenheter. 

Vi anser också att dagens investeringsbidrag skulle behöva fördubb-

las för att få en hyresnivå som är rimlig. Dessutom bör det senaste 
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investeringsbidraget för smålägenheter i storstäderna gälla alla 

storlekar på lägenheter. Den nuvarande gränsen kan också leda till en 

snedvridning av kostnader.

Styrelsen delar motionärernas syn att ROT-avdraget bör införas. ROT-

avdraget kan dessutom vara ett sätt att minska inslagen av svart- 

arbeten. 

Statens bostadsnämnd har till uppgift att medverka till omstrukture-

ring av de kommunala bostadsföretagen i de kommuner som har all-

varliga problem med tomma lägenheter. Utöver detta är de viktigaste 

åtgärderna för att minska de regionala skillnaderna att satsa kraftfullt 

på investeringar i infrastrukturen och att pendlande subventioneras.

En annan viktig faktor för att hålla nere produktionskostnaderna är 

som motionärerna påpekar de avgifter som kommunerna tar ut. Dels 

bör kommunerna eftersträva sänkta kostnader för t ex mark- och 

anslutningsavgifter och dels bör kommunen tillhandahålla mark vid 

nyproduktion av hyresrätter genom tomträtt som ska vara avgiftsfri 

de första åren. Staten har också ett ansvar för markfrågorna och att ha 

ett bostadspolitiskt perspektiv på hur marken används. 

Alla är eniga om att det råder brist på konkurrens inom byggbranschen. 

Styrelsen delar motionärens förslag om att kommunerna bör prova 

möjligheten att skapa regionala bostadsföretag. Byggsektorn 

måste också utveckla sina produktionsmetoder. En mer utvecklad 

process liknande den i den fasta industrin skulle medföra kostnads-

förbättringar som kan komma de boende till del. Det bör också 

prövas om en ökad industrialisering av byggandet med ökad prefa-

briceringsgrad av husstommar och byggelement skulle leda till lägre 

produktionskostnader. Ett av huvudförslagen från den statliga bygg-

kommissionen var att stärka byggherren. Byggherrens roll är viktig för 

att kunna förbättra konkurrenssituationen, samt att öka kvaliteten i 

byggandet, vilket är viktigt för konsumenterna.

I motion 19.63 pekar man på rätten att överklaga beslut när det gäl-

ler byggande, problemen gäller såväl bygglov som miljöprövning via 
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länsstyrelsen. När det gäller prövning enligt miljöbalken har hand-

läggningstiderna ofta blivit orimligt långa, ofta flera år. Orsakerna är 

dels bristande kvalitet i ansökningarna, långsam administration samt 

överklaganden. En statlig utredning har nyligen föreslagit åtgärder 

som ska påskynda handläggningsrutinerna, vilket styrelsen är positiv 

till. 

Frågan om överklaganden kommer också att behandlas i utredning-

ens kommande arbete. Även här bör processen kunna bli effektivare. 

Att ändra klagorätten för fastighetsägare till att bara gälla personer 

som är mantalsskrivna på orten är dock en kraftig inskränkning i fast-

ighetsägarens rättigheter. Däremot finns det anledning att se till att 

överklaganden kan få en enklare och snabbare process. 

Styrelsens förslag

att bifalla motion 19.62 första att-satsen,

att anse motion 19.62 andra och tredje att-satserna besvarade och

att avslå motion 19.63.

I debatten deltog
Hans-Erik Svensson, Industrifacket
José blanco Garcia, SEKO
Richard Hellmark, Byggnads
Kristina Mårtensson, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Hans-Erik Svenssons, Industrifacket, tilläggsförslag: ”att överklagan-
den i bygg- och miljöärenden ges en enklare och snabbare process för 
att undvika de problem motionerna pekar på.” Till detta yrkade sty-
relsen bifall.

José Blanco Garcias, SEKO, tilläggsförslag med anledning av motio-
nerna 19.62 och 19.63: ”Att ge LO-styrelsen i uppdrag att arbeta fram 
ett policydokument eller en rapport om bostadssegregation och hur 
detta ska motverkas.” Till detta yrkade styrelsen bifall.
Richard Hellmarks, Byggnads yrkande om bifall till motion 19.62 an-
dra och tredje att-satserna 

Kongressen beslutade

att bifalla Hans-Erik Svenssons, Industrifacket, tilläggsförslag ”att 
överklaganden i bygg- och miljöärenden ges en enklare och 
snabbare process för att undvika de problem motionerna pekar 
på” och

att bifalla José Blanco Garcias, SEKO, tilläggsförslag ”Att ge LO-
styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett policydokument eller en 
rapport om bostadssegregation och hur detta ska motverkas.”

Kongressen beslutade efter rösträkning

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.62 andra att-satsen.

Voteringen begärdes av Kristina Mårtensson och rösträkningen begär-
des av Richard Hellmark, Byggnads.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.62 tredje att-satsen 
och

att i övrigt bifalla styrelsen utlåtande.
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