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Punkt 21

Utvecklande arbeten
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Utvecklande arbeten

Kongressen beslutade att behandla Utbildningspolitik från punkt 18 
under punkt 21.

Tisdagen den 22 juni 2004

Ulla Lindqvist, andra vice ordförande:
Jag vill börja med att yrka bifall till styrelsens förslag till strategier un-
der kapitel 6 med de ändringar som är utdelade efter utskottsarbetet 
samt till styrelsens utlåtande över motionerna under dagordningens 
punkt 21 och motionerna under avsnittet Utbildningspolitik.

Det är väl fler av er som är som jag, en nostalgisk 50-åring. Ni 
kommer säkert ihåg att Fria Proteatern sjöng en sång på 70-talet, där 
texten löd: Frihet är det bästa ting som köpas kan all världen kring.

Jag tycker att de har rätt. Arbetsgivarna och högern talar ofta om 
frihet – det är ett begrepp för dem. De pratar väldigt mycket om 
människors frihet. Men vi hör dem aldrig prata om friheten på arbe-
tet. Det är egentligen ofta där som ofriheten är som störst.

Vi kan se på vad som har hänt under de senaste åren. Det har 
snarare blivit mer ofrihet på många av våra arbetsplatser. Det har 
skett förändringar. Det har blivit mer slimmade organisationer. Ib-
land har det blivit mindre inflytande för dem som jobbar på arbets-
platserna.

I bilindustrin har exempelvis löpande band införts på många stäl-
len. Inom sjukvården har man som undersköterska eller skötare fått 
en mycket mer pressad arbetssituation och mindre inflytande över 
sitt arbete. Vi har väldigt många medlemmar som tvingas jobba en-
samma på kvällen, ibland hotade av våld, utan att kunna bestämma 
om de ska göra det eller inte. Många av våra medlemmar har inte 
friheten att jobba ett helt arbetsliv utan att skadas. Men det är inte 
den friheten som vi hör arbetsgivarna tala om.

Vad det egentligen handlar om är vem som har makten över or-
det, vem som målar visionerna, vem som visar på framtiden.
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Arbetsgivarna försöker ofta ta makten över ordet, ge orden en 
annan innebörd än de egentligen har. Ordet ”medarbetare” är ett så-
dant ord. Det är verkligen ett ord som kan få mig att gå igång. Men 
arbetsgivarna har lyckats få oss alla att tala om det. Vi använder till 
och med själva ordet ”medarbetare” i våra skrifter, när vi pratar om 
anställda i fackförbund och så vidare.

För många år sedan beslutade sig arbetsgivarna för att de skulle 
börja kalla de anställda ”medarbetare”, och det har de lyckats med. 
Men man kan undra hur mycket ”medarbetare” man känner sig som 
när man jobbar extra som grovdiskare på en restaurang.

Ett annat ord som arbetsgivarna använder är ”flexibilitet”. Hur 
positiv är ”flexibiliteten” när man är visstidsanställd och inte vet om 
man får ha kvar sin anställning eller när man sitter hemma och vän-
tar på att arbetsgivaren ska ringa in en som springvikarie?

Vad arbetsgivarna vill dölja är att det fortfarande är samma kon-
flikt mellan arbete och kapital. Men vi måste vara noga med orden. Vi 
måste forma våra egna visioner, och vi måste också forma våra egna 
strategier, sätta ord på dem och skapa opinion för dem. Det måste vi 
göra för att få ett tryck på förändringar på arbetsplatserna.

Vi har skapat visionen om det goda arbetet. Det gjorde vi redan 
på 80-talet. Vad vi måste göra är att föra ut det, så att det blir ett 
tryck på förändringar.

Jag kan se att det finns områden som är oerhört viktiga i framtiden. 
Vi måste jobba för förändringar på arbetsplatserna. Men det finns ett 
stort problem där. Det är att arbetsgivarna har makten att bestämma 
allt – i varje fall nästan allt. Vad de inte bestämmer är sådant som vi 
genom facklig kamp har lyckats reglera i lagar och avtal.

Arbetsmiljö, inflytandefrågor och arbetsorganisation är därför i 
framtiden viktiga frågor som vi måste ta facklig kamp för.

Jag tycker inte att vi kan acceptera att arbetsgivaren ska ha makten 
att slita ut oss, att arbetsgivaren ska ha makten att tvinga en människa 
att jobba ensam på kvällen, att arbetsgivaren ska ha makten att be-
stämma hur stor löneökning du ska ha utifrån hur flexibel eller duk-
tig han tycker att du är eller att arbetsgivaren ska bestämma att du 
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ska ha noll timmar i personalutbildning under hela ditt arbetsliv.
Det är frågor som vi måste ta itu med. Jag ser fem viktiga områ-

den som vi måste lyfta fram under de kommande åren. Det är om-
råden där vi måste använda vår gemensamma fackliga styrka när vi 
jobbar för att på så sätt öka friheten för de anställda.

Det första är att vi måste jobba för ett arbetsliv där man kan nå 
ålderspension utan att bli sjuk eller skadad av sitt arbete. Där är det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet oerhört viktigt.

Vi har en ganska bra lagstiftning när det gäller arbetsmiljön. Vi 
har föreskrifter om hur man ska jobba med arbetsmiljö på arbets-
platserna. I år har också flera förbund tagit upp arbetsmiljön i sina 
avtal och fått skrivningar när det gäller arbetsmiljöarbetet där. Det 
är viktigt att vi verkligen fortsätter att jobba med det.

En annan viktig fråga är företagshälsovården, som det också finns 
flera motioner om. Vi tycker att alla ska ha rätt till företagshälso-
vård. Där behöver vi en lagstiftning. Det sitter en utredning som ser 
på den frågan. Vi har haft massor med utredningar förut, och nu är 
det återigen en utredning. Det är oerhört viktigt att vi i den utred-
ningen verkligen kräver att det blir en obligatorisk företagshälso-
vård för alla.

Det andra är rätten till rehabilitering, att jag som individ ska ha 
rätt till en rehabilitering för att komma tillbaka till arbetet och att 
det bygger på att man gör förändringar på arbetsplatsen, så att jag 
har möjlighet att komma tillbaka.

Det är många som idag inte får någon rehabilitering, som ramlar 
mellan stolarna. Man anses inte vara tillräckligt sjuk för att få sjuk-
penning, och arbetsförmedlingen anser att man inte är tillräckligt 
frisk för att få ett jobb. Det är oacceptabelt, och vi måste se till att 
jobba med det, så att alla människor direkt har möjlighet till reha-
bilitering.

Det tredje område som vi måste jobba mer med är arbetsorgani-
sationen, så att vi får ett ökat fackligt inflytande över arbetsgivarens 
rätt att ensidigt fördela arbetet. Där måste vi fokusera just på arbe-
tets innehåll, arbetsorganisationen och bemanningsfrågorna. Det är 
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en viktig del i bland annat det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Det fjärde området är rätten till utbildning. Väldigt många får ing-

en utbildning i sitt arbete. Jag tror att genomsnittet för hur myck-
et personalutbildning man får som medlem i ett LO-förbund ligger 
runt 2 procent. Det är oerhört dåligt.

Vi måste ha detta som stöd, om vi ska få en förändrad arbetsor-
ganisation, få en befattningsutveckling på arbetsplatsen. Då måste 
man också få stöd genom att man får en utbildning.

Det femte område som är viktigt är att vi har lönesystem som är 
en drivkraft mot det utvecklande arbetet och som innebär att det 
är förändringar i arbetets bredd och djup som gör att jag får löne-
ökningar.

Detta är fem områden som kräver lösningar i framtiden. Det är 
viktigt att vi ser detta som viktiga fackliga frågor, att detta är viktigt 
på samma sätt som lönen är det.

Om man ser på hur det ser ut mellan män och kvinnor är detta en 
mycket viktig fråga just för att öka jämställdheten. Vi vet att många 
kvinnor inte har möjlighet till utveckling i arbetet. Man får inte ut-
bildning. Det är ofta männens jobb som utvecklas mer än kvinnor-
nas. Väldigt många kvinnor har visstidsanställningar och osäkra an-
ställningsformer som innebär att man inte får någon utveckling i ar-
betet.

Det är nu ungefär 30 år sedan som vi förändrade de grundläggan-
de reglerna på arbetsmarknaden om inflytande i arbetet. För unge-
fär 30 år sedan fick vi MBL och arbetsmiljölagen.

Nu är det hög tid att börja diskutera detta igen. I Fackliga strate-
gier för bättre byten tar vi upp just att vi måste börja diskutera ar-
betsledningsrätten, ett ökat inflytande och ökad makt på arbetsplat-
sen, för att vi ska kunna komma åt de problem som finns. 

Det är en fråga som vi under kommande kongressperiod måste 
ägna oss åt. Vi måste diskutera hur vi ska göra det. På vilket sätt ska 
vi driva de här frågorna?

Jag blir ofta väldigt arg när jag tänker på att det inte har skett sär-
skilt mycket utveckling på arbetsplatserna när det gäller arbetsmiljö 
och arbetsorganisation.
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Jag har jobbat i många år med arbetsmiljöfrågor. Jag var bland an-
nat ansvarig för det på Metall för många år sedan. I slutet av 80-ta-
let gjorde vi en stor undersökning om belastningsskador, som vi såg 
att många kvinnor drabbades av.

Det är precis samma problem fortfarande. Då sade vi att vi måste 
göra något åt det. Men nästan ingenting har hänt. Det kan göra mig 
störtbannad, när jag tänker på alla som blir utslitna i sitt arbete och 
som sedan ofta möts av påståenden om att man fuskar, att man är 
hemma fast man inte är sjuk, att det är individen det beror på. Det 
är oerhört kränkande, och det måste vi göra någonting åt!

Claes Linder sade igår att LO är som tjuren Ferdinand. Jag gil-
lar faktiskt att du sade det. Vi sitter förstås inte och luktar på blom-
morna. Och vi ska inte hålla på och hoppa omkring och stångas för 
att roa en publik. Men när det gäller ska vi bli riktigt rasande och 
galna av ilska, och det blir tjuren Ferdinand, så därför tycker jag att 
det var en bra liknelse.

Vi måste jobba mer med inflytandefrågor. Det kommer att bli en 
viktig facklig fråga. Naturligtvis kommer arbetsgivarna att fortsät-
ta att bestämma mycket på arbetsplatserna, men vi ska minska det 
han bestämmer över och se till att vi får mer makt, att individen får 
mer makt över sitt arbete.

Det tycker jag verkligen är värt att slåss för!

Fackliga strategier för bättre byten kapitel 6

Tisdagen den 22 juni 2004

I debatten deltog
Birgitta Asklöf, Kommunal
Christer Alnebratt, SEKO
Birgitta Lanér, Metall
Ulla Lindqvist, styrelsen
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Birgitta Asklöfs, Kommunals tillägg till sidan 103 ”För att skapa möj-
ligheter till livslångt lärande, ska vi tillsammans med arbetsgivare och 
utbildningsanordnare utveckla lärcentran där medlemmar får reella 
möjligheter att studera för kompetensutveckling, arbete, högre lön 
och bättre arbetsmiljö samt validera sina kunskaper. Till detta yrka-
de styrelsen bifall.

Christer Alnebratts, SEKO tilläggstext ”Gymnasieskolan måste ut-
vecklas. LO och förbunden måste bidra till att de yrkesinriktade ut-
bildningar utvecklas och får en ökad status.” Till detta yrkade styrel-
sen bifall.

Birgitta Lanérs, Metall förslag att kongressen ger redaktionsutskottet i 
uppdrag att arbeta fram ett uttalande med krav på en stor satsning på 
yrkesutbildning och utbildning och utveckling i arbetslivet.

Onsdagen den 23 juni

Behandlingen av Fackliga strategier för bättre byten återupptogs ef-
ter motionsbehandlingen. Birgitta Lanér, Metall, hade dragit tillbaka 
sitt yrkande om uttalande.

Kongressen beslutade

att bifalla den ursprungliga texten i kapitel 6,

att bifalla styrelsens ändringsförslag,

att bifalla Birgitta Asklöfs, Kommunal, ändringsförslag ”För att 
skapa möjligheter till livslångt lärande, ska vi tillsammans med 
arbetsgivare och utbildningsanordnare utveckla lärcentra där 
medlemmar får reella möjligheter att studera för kompetensut-
veckling, arbete, högre lön och bättre arbetsmiljö samt validera 
sina kunskaper.” och

att bifalla Christer Alnebratts, SEKO, ändringsförslag ”Gymnasie-
skolan måste utvecklas. LO och förbunden måste bidra till att de 
yrkesinriktade utbildningarna utvecklas och får en ökad status.”
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Arbetsmiljö, arbetsskador, rehabilitering
Arbetsmiljöpolitik

Tisdagen den 22 juni 

Motioner
21.01-21.11

21.01
Arbetsmiljö
SEKO

Det är väl känt att sjukskrivningstalen gått upp mycket kraftigt på se-
nare år, speciellt efter 1997 och i särskilt hög grad långtidssjukskriv-
ningarna. I Riksförsäkringsverkets undersökning om tänkbara förkla-
ringar till den stora ökningen konstateras att förhållandena på arbets-
platserna är den i särklass viktigaste förklaringsfaktorn. 

Hela ekonomin präglas idag av en kortsiktig lönsamhetsjakt i stör-
re utsträckning än tidigare, vilket inneburit att färre förväntas göra 
samma jobb som tidigare fast bättre. Arbetsmiljön har utan tvekan 
försämrats på många arbetsplatser dels som en följd av minskad be-
manning och ökad press men också på grund av nedprioritering av 
arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbete som är arbets-
givarens skyldighet att bedriva har oftast inte fungerat tillfredsställan-
de. Antalet sjukskrivningar och rehabfall talar sitt tydliga språk, och 
det finns en frustration hos stora grupper bland medlemmarna.

Senare undersökningar, bl a LOs undersökning ”Ohälsans trappa”, 
visar också att det skett en förskjutning från de traditionella fysiska 
och kemiska hälsoriskerna till organisatoriska och psykosociala ar-
betsmiljöproblem. Framför allt är det stress och psykosocial arbets-
miljöbelastning som ökat. Belastningsskador är fortfarande den van-
ligaste sjukdoms- och arbetsskadediagnosen, men även i detta fallet 
kan en psykosocial komponent ofta ingå i bakgrunden.
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Samtidigt tror många att de traditionella arbetsmiljöproblemen är 
lösta vilket inte alls är fallet. Nya arbetsmetoder och processer inne-
bär nya belastningar och hälsorisker. Statistiken visar att de gamla 
skadorna består och att nya tillkommer.

Arbetsgivarnas intresse för arbetsmiljöfrågor är också i hög grad 
konjunkturberoende, vilket framgår när man studerar 90-talets eko-
nomiska problem och höga arbetslöshet. När arbetslösheten stiger 
minskar arbetsgivarnas intresse för de anställdas förhållanden på ar-
betsplatserna.

Uppsägningen av de centrala och lokala arbetsmiljöavtalen har 
medfört att arbetsmiljöarbetet på många företag har havererat. In-
förandet av föreskriften om internkontroll och arbetsgivarens öka-
de ansvar för rehabilitering har inte fungerat som det var tänkt. Det 
visar en mängd utredningar som gjorts om rehabilitering och sjuk-
frånvaro på senare tid. Intern-kontrollföreskriften har givits ut i ny 
tappning för att senare döpas om till systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det hjälper inte att döpa om lagar och föreskrifter om viljan hos ar-
betsgivarna inte finns att följa dem och sanktionsmöjligheterna från 
samhällets sida är minimala.

Försämringen av arbetsskadeförsäkringen och sjukersättningen 
bidrar till ökad ohälsa genom att fler är på jobbet fast de är sjuka. 
Företagshälsovården är på många håll inte längre värd namnet efter 
den nedrustning som skett. Arbetsgivarna köper oftast ett basutbud 
som inte innehåller speciellt många insatser. De skärpta krav som 
uppställts i arbetsmiljölagen i olika omgångar har förutsatt en väl ut-
byggd företagshälsovård och lokala arbetsmiljöavtal, förutsättningar 
som inte längre finns.

Arbetsskadorna har minskat under 90-talet enligt den officiella 
statistiken. Det är framför allt olycksfallen som har minskat. En or-
sak är den underrapportering som beror på det försämrade ersätt-
ningssystemet och inställningen att man får ändå ingen ersättning. 
Nästan var fjärde som anser sig drabbad har inte anmält sin arbets-
skada enligt en LO-undersökning. 

I en besvärsundersökning av Arbetsmiljöverket uppgav fyra av 
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10 sjukskrivna under den vecka som undersökningen genomfördes i 
början av år 2002, att arbetet var orsak till besvären. Samtidigt med 
besvärsundersökningen har de preliminära uppgifterna över anmäl-
da arbetsskador för 2001 blivit klara. Antalet arbetsolyckor är i stort 
sett oförändrat jämfört med år 2000, medan arbetssjukdomarna fort-
sätter att öka.

LO-medlemmarna får i högre utsträckning än andra grupper ar-
betsskador, blir sjukskrivna och förtidspensionerade. Därför drabbas 
de hårdare av den försämrade arbetsskadeförsäkringen. De sänkta 
ersättningsnivåerna och de renodlade medicinska kriterier som in-
förts på senare år för rätt till förtidspension och sjukersättning drab-
bar också LO-grupperna hårdast.

Rätt till livränta finns nu i stort sett enbart kvar vid kroniska sjuk-
domar och vid invaliditet i samband med arbetsskada som medfört 
inkomstförlust. Den rätten omfattar i begränsad utsträckning arbets-
sjukdomar som oftare drabbar kvinnor. De regler som gällt mellan 
1993 och 2002 innebar stora inskränkningar i möjligheten att få liv-
ränta. Reglerna har mjukats upp något från den 1 juli 2002, men det 
kan ta mycket lång tid innan vetenskapen kan påvisa samband mel-
lan arbetsmiljö och ohälsa, vilket är en förutsättning för att kunna 
få arbetsskadan godkänd försäkringsmässigt.

Vår uppfattning är att en stor del av arbetsmiljöproblemen mås-
te lösas på arbetsplatsen i samverkan mellan arbetsgivare och fack. I 
vårt arbetsmiljöprogram, som antogs på förbundsmötet 2003 ställer 
vi därför ett antal krav på såväl arbetsgivarna som på oss själva som 
facklig organisation. Vi ställer också ett antal krav på samhället, som 
skulle innebära ett ökat stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet. 

Vi föreslår

att systematiskt arbetsmiljöarbete ska tillämpas på alla företag och 
omfatta alla anställda, oavsett anställningsform. Lagstiftningen ska 
även omfatta egenföretagare,

att Arbetsmiljölagen kompletteras med krav om att fördelningen av 
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arbetsmiljöansvaret i samband med tillämpning av beställarutförar-
modellen alltid är klarlagt mellan huvudman, infrastrukturförvaltare 
och de som har operativt, ekonomiskt och kommersiellt ansvar för 
verksamheten,

att finansieringen till de regionala skyddsombuden stärks,

att Arbetsmiljöverkets tillsynsfrågor prioriteras upp och ges förstärkta 
resurser. Tillsynen måste förbättras och kompletteras med någon 
form av certifiering. Företagsböter och sanktioner måste tillämpas 
i ökad utsträckning,

att samhället ökar stödet till arbetslivsrelaterad forsknings- och ut-
vecklingsverksamhet, bl a till de yrkesmedicinska klinikerna,

att fackliga möjligheter till insyn och påverkan av universitetens 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetslivsområdet 
garanteras. Partsrepresentation inom styrelser för olika forsknings- 
och utvecklingsorgan måste återinföras,

att lagskyddet för personal som utsätts för hot och våld i arbetet utö-
kas,

att samhället ställer ökade resurser till förfogande för arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Det måste också införas sanktionsmöjligheter mot ar-
betsgivare som inte följer lagstiftningen angående rehabilitering,

att företagshälsovården ska vara en högt kvalitativ och neutral expert-
funktion som är obligatoriskt lagstadgad för alla arbetstagare på 
arbetsmarknaden, oavsett anställningsform,

att polis och åklagare utbildas inom specialområdet förundersökning 
av brott mot arbetsmiljölagen,

att bevisreglerna i lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) utformas så 
att det blir väsentligt lättare att få en arbetsskada godkänd, och på 
ett sätt som inte missgynnar de som drabbas av arbetssjukdom. Full 
ersättning för inkomstförlust vid arbetsskada ska utgå och

att arbetsrelaterad ohälsa inte ska innebära någon inkomstförlust.
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21.02
Fackligt inflytande över det förebyggande arbetsmiljöarbetet
Byggnadsarbetareförbundet avd 12, Mölndal, Hotell och Restaurang 
Facket avd 1, Göteborg, Metallindustriarbetareförbundet avd 41,  
Göteborg och Målareförbundet avd 3, Väst

I samband med diskussionen om den växande ohälsan i arbetet har det 
bara diskuterats hur kostnaderna för ohälsan ska minskas och i viss mån 
även bristen på sanktioner vid arbetsmiljöbrott. Samtidigt som under-
sökning efter undersökning visat att en stor majoritet av arbetsgivarna 
inte bryr sig om att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med arbetsmil-
jölagen har förvånansvärt få, om än några konkreta förslag om hur det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet ska förbättras, presenterats.

Detta har fört med sig en växande frustration bland fackliga fö-
reträdare när det gäller att komma fram med arbetsmiljöfrågorna. 
Denna frustration har tagit sig uttryck i att fler och fler inom arbe-
tarrörelsen ropar på hårdare tag beträffande arbetsmiljöbrott för att 
den vägen få arbetsgivarna att ta sina förpliktelser på allvar.

För att komma till rätta med de problem som finns beträffande 
arbetsmiljöarbetet måste arbetstagarorganisationerna ha en möjlighet 
att tvinga arbetsgivarna till förhandlingsbordet med hjälp av arbets-
miljöargument. Det är knappast möjligt idag. Den fackliga organisa-
tionen måste ges en möjlighet att påkalla tvisteförhandling för brott 
mot arbetsmiljölagen. För att det ska kunna bli verklighet krävs en 
viss förändring av lagen. Brott mot arbetsmiljölagen måste innebära 
en skadeståndsskyldighet gentemot den fackliga organisationen.

Arbetsmiljölagen är en offentligrättslig lagstiftning vilket innebär 
att överträdelser i princip kan innebära sanktioner i form av straff, 
exempelvis böter eller fängelse. Lagens tillämpning övervakas av of-
fentliga myndigheter. Vår uppfattning är att ansvaret för det före-
byggande arbetsmiljöarbetet måste övergå till arbetsmarknadens 
parter vilket i sin tur måste medföra att arbetsmiljölagen förändras 
i den riktningen att berörd part kan beivra överträdelse mot lagen 
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genom att exempelvis påkalla en tvisteförhandling för brott mot ar-
betsmiljölagen.

Arbetsmiljöbrotten, det vill säga den typ av brott som är koppla-
de till straffrätten, anser vi även fortsättningsvis vara en angelägenhet 
för arbetsmiljöinspektion, polis och åklagare. Däremot borde brott 
mot arbetsmiljölagens förebyggande arbete kunna innebära skade-
stånd för arbetsgivaren.

Vi föreslår 

att kongressen tillsätter en utredning med uppdrag att under kongress-
perioden undersöka förutsättningarna för och komma med förslag 
om förändringar i arbetsmiljölagen så att arbetsgivaren kan ådra sig 
skadeståndsskyldighet för brott mot densamma.

21.03
Prövning av arbetsmiljöbrott
Målareförbundet avd 3, Väst

Målareförbundets medlemmar, tillsammans med många andra yrkes-
grupper, erfar allt tydligare svårigheten att med framgång driva rätts-
liga processer när det gäller arbetsmiljöbrott. Trots en omfattande och 
tydlig lagstiftning på området, uppfattar vi det närmast omöjligt att 
få denna typ av brott rättsligt prövade. Inte ens polisanmälda olyckor 
med personskador leder till åtalsprövning. 

Arbetsmiljölagen är utmärkt. Den talar tydligt om vem som har 
det övergripande arbetsmiljöansvaret på arbetsplatserna, hur arbets-
miljöarbetet ska bedrivas och vilka påföljder som gäller om man bry-
ter mot lagen. Svårigheten är att varken polis eller åklagare besitter 
de resurser och kunskaper som krävs för att driva arbetsmiljömål. 
Därmed mister lagstiftningen sitt syfte och lämnar oönskade signa-
ler om betydelsen av en god arbetsmiljö. 
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Vi föreslår

att LO verkar för att arbetsmiljön får mer ekonomiska och personella 
resurser,

att LO verkar för att polis och åklagares utbildning förändras/
kompletteras så att de äger nödvändiga kunskaper för att utreda 
och driva rättsliga processer i arbetsmiljöärenden,

att LO verkar för att gällande arbetslagstiftning får ämnad betydelse 
och värde på arbetsplatserna och

att LO verkar för att arbetsmiljön i större grad kopplas till kollektiv-
avtalen.

21.04
Ohälsan på arbetsplatserna
SEKO avd Dalarna

När 100 arbetare skadas på jobbet varje dag och dessutom får en för-
sämrad ekonomi på grund av en dåligt konstruerad arbetsskadeför-
säkring, då måste vi som löntagare agera. En dålig arbetsorganisation 
är lika allvarlig som gift och buller inom industrin. Att gå i väggen, att 
bli utbränd, håller på att bli millennieskiftets stora utvisningsmodell 
ifrån svensk arbetsmarknad och bidrar till att vi nu ser att samhällets 
kostnader för sjukfrånvaron skenar iväg allt kraftigare. Allt lidande som 
döljer sig bakom dessa siffror låter sig inte mätas. På sikt blir kostna-
derna ett hot mot de generella välfärdssystemen

Mot den bakgrunden kan vi inte stillatigande acceptera att antalet 
registrerade skyddsombud fortsätter att minska, under 90-talet med 
hela 24 procent. Vi inom arbetarrörelsen måste samlas i gemensam-
ma aktioner för att vända utvecklingen.

Våra förslag får inte bli ”sociala reformer utan socialism” som det 
stod på Folkpartiets valaffischer på 70-talet. Nej vi måste tillse att 
reformerna blir bestående och värda att försvara, av alla och envar.

Vi måste vara enkla och tydliga i vårt budskap. Med skolning 
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och utbildning ska vi gjuta mod och styrka i den nya generationen 
skyddsombud. Det är nödvändigt för att vi ska orka städa upp ute 
på arbetsplatserna.

Vi föreslår att LO verkar för

att systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas på alla företag och omfat-
tar samtliga anställda oavsett anställningsform,

att ökat stöd och stärkt finansiering ges till de regionala skyddsombu-
dens verksamhet,

att tillsynsfrågorna prioriteras och ges förstärkta resurser,

att initiativ tas till att öka antalet skyddsombud i frontlinjen,

att systematiskt samla och skola dem i ohälsofrågorna och deras upp-
komst,

att tillsynen förbättras och kompletteras med någon form av certifie-
ring,

att pröva att modeller med sanktioner eller böter tillämpas i ökad 
utsträckning,

att arbetsrelaterad ohälsa inte medför inkomstförlust,

att öka samhällsresurserna till stöd för arbetsrelaterad forskning och 
utveckling och att resurserna garanteras och

att  stärka yrkesmedicinen och därtill kopplade kliniker.

21.05
Förbättra arbetsmiljön
Industrifacket avd 1, Södra Skåne

I dagens Sverige ser man att allt fler blir sjuka eller skadade på grund 
av dålig arbetsmiljö. De fysiska problemen är kanske inte så svårt att 
lösa som de psykosociala problemen med t ex dåliga chefer, slimmad 
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arbetsorganisation, monotona arbetsuppgifter, ensamarbete m m, som 
orsakar stress och att människor mår dåligt på jobbet.

Vi anser att LO måste driva dessa frågor starkare och påverka po-
litiskt för att få till stånd bättre arbetsvillkor och en bättre arbetsmil-
jö för medlemmarna inom LO-förbunden. För att uppnå detta anser 
vi att skyddsombudens roll ute på arbetsplatserna måste stärkas med 
tydligare lagstiftning som ger större rättigheter för skyddsombuden 
att kunna påverka framför allt arbetsorganisationen.

Vi tror också att det är viktigt att Arbetsmiljöinspektionen får öka-
de resurser för att bedriva en bättre tillsyn på arbetsplatserna. Som 
det är idag, så förlitar man sig ofta för mycket på företagets goda vil-
ja, istället för att ställa ordentliga krav på arbetsgivaren som kanske 
skulle minska ohälsan på arbetsplatsen.

Det förebyggande arbetet för människors hälsa måste även för-
bättras. En viktig del i detta är lagstiftad skyldighet för alla företag att 
vara anslutna till en företagshälsovård. Som det är idag saknar många 
företag anslutning till företagshälsovård. Man bör nog även se över 
vilken nivå som servicen från företagshälsovården ska vara på. Det 
ska inte spela någon roll om man är anställd på ett litet eller stort fö-
retag, utan alla anställda ska ha rätt till en bra företagshälsovård.

Vi föreslår

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för förändrad 
lagstiftning som stärker skyddsombudens roll ute på arbetsplats-
erna,

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för att Arbets-
miljöinspektionen får ökade resurser för att bedriva en bättre tillsyn 
på arbetsplatserna och

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för förändrad 
lagstiftning som gör att alla företag ska vara anslutna till en före-
tagshälsovård.
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21.06
Regionala skyddsombud och finansiering
SEKO

Arbetsgivarnas huvudansvar för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet 
är grundläggande i Arbetsmiljölagen. Det betyder att arbetsgivarna 
också har kostnadsansvaret för verksamheten inklusive arbetsmiljö-
utbildningen. Att produktionen ska bära kostnaderna för arbetsmil-
jöarbetet har varit grundläggande för hela den svenska arbetsmiljö-
lagstiftningen.

När det gäller bevakningen av arbetsmiljön i små företag utan 
skyddskommittéer är bilden en annan. De fackliga organisationer-
nas medlemmar tvingas betala mångmiljonbelopp årligen via fack-
föreningsavgiften för denna bevakning. En ordning som står i strid 
med grunderna för nuvarande lagstiftning.

Man kan också ställa sig frågan om detta inte bryter mot EUs ar-
betsmiljödirektiv när det gäller underfinansiering av regionala skydds-
ombudsverksamheten. Oberoende av formerna för ett lands upp-
byggnad av arbetsmiljöbevakning av småföretagen kan inte avsikten 
ha varit att arbetstagarna själva via sin fackföreningsavgift ska be-
tala för denna verksamhet. En parallell tolkning och tillämpning av 
”Artikel 6, Arbetsgivarens allmänna skyldigheter” bör vara utgångs-
punkten för den fortsatta finansieringen.

I EU-direktivets, punkt 5 anförs följande: ”Åtgärder som rör sä-
kerhet, hygien och hälsa i arbetet får under inga förhållanden medföra 
några kostnader för arbetstagarna”. EUs direktiv är som det framgår 
av ovanstående mycket rakt och tydligt på denna punkt.

Med hänsyn till den finansieringsform som valts för regionala 
skyddsombudsverksamheten och bevakningen av de små företagen 
och det förebyggande arbetsmiljöarbetet är det naturligen staten 
som är ansvarig för att verksamheten inte medför några kostnader 
för arbetstagarna. 
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Vi yrkar på att denna motion överlämnas till den socialdemokra-
tiska riksdagsgruppen med uppmaningen att verka för 

att full kostnadstäckning av den regionala skyddsombudsverksamheten 
införs.

21.07
Regionala skyddsombud och finansiering 
Fastighetsanställdas Förbund avd 1, Stockholm, Handelsanställdas 
Förbund avd 11, Örebro och Handelsanställdas Förbund avd 20, 
Stockholm

Arbetsgivarnas huvudansvar för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet 
är grundläggande i Arbetsmiljölagen. Det betyder att arbetsgivarna 
också har kostnadsansvaret för verksamheten inklusive arbetsmiljö-
utbildningen. Att produktionen ska bära kostnaderna för arbetsmil-
jöarbetet har varit grundläggande för hela den svenska arbetsmiljö-
lagstiftningen.

När det gäller bevakningen av arbetsmiljön i små företag utan 
skyddskommittéer med 1-49 anställda är bilden en annan. De fack-
liga organisationernas medlemmar tvingas betala mångmiljonbelopp 
årligen via fackföreningsavgiften för denna bevakning. Överkostna-
der som de fackliga organisationerna betalat för regionala skydds-
ombudsverksamheten under perioden 1991-2001 uppgår till sam-
manlagt 389 989 387 kronor. En ordning som står i strid med grun-
derna för nuvarande lagstiftning.

Man kan också ställa sig frågan om detta inte bryter mot EUs ar-
betsmiljödirektiv när det gäller underfinansiering av regionala skydds-
ombudsverksamheten. Det är EU-direktivet av den 12 juni 1989 om 
åtgärder att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
i arbetet (89/391/EEG). Oberoende av formerna för ett lands upp-
byggnad av arbetsmiljöbevakning av småföretagen kan inte avsikten 
ha varit att arbetstagarna själva via sin fackföreningsavgift ska be-
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tala för denna verksamhet. En parallell tolkning och tillämpning av 
”Artikel 6, Arbetsgivarens allmänna skyldigheter” bör vara utgångs-
punkten för den fortsatta finansieringen.

I EU-direktivets punkt 5 anförs följande: ”Åtgärder som rör säker-
het, hygien och hälsa i arbetet får under inga förhållanden medföra 
några kostnader för arbetstagarna.” EUs direktiv är som det framgår 
av ovanstående mycket rakt och tydligt på denna punkt.

Med hänsyn till den finansieringsform som valts för regionala 
skyddsombudsverksamheten och bevakningen av de små företagen 
och det förebyggande arbetsmiljöarbetet är det naturligen staten 
som är ansvarig för att verksamheten inte medför några kostnader 
för arbetstagarna. Det betyder att Sverige med nuvarande ordning 
sannolikt bryter mot EUs arbetsmiljölagstiftning. De fackliga orga-
nisationernas ”överkostnader” innebär i praktiken att dessa kostna-
der för arbetsmiljön betalas av arbetstagarna via medlemsavgifterna. 
Ett förhållande som inte är tillåtet enligt EUs regler.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

att denna motion överlämnas till den socialdemokratiska riksdagsgrup-
pen och

att full kostnadstäckning av den regionala skyddsombudsverksamheten 
införs.

21.08
Regionala skyddsombud och finansiering
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm

Arbetsgivarnas huvudansvar för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet är 
grundläggande i Arbetsmiljölagen. Det betyder att arbetsgivarna också 
har kostnadsansvaret för verksamheten inklusive arbetsmiljöutbildning-
en. Att produktionen ska bära kostnaderna för arbetsmiljöarbetet har 
varit grundläggande för hela den svenska arbetsmiljölagstiftningen.
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När det gäller bevakningen av arbetsmiljön i små företag utan 
skyddskommittéer med 1-49 anställda är bilden en annan. De fack-
liga organisationernas medlemmar tvingas betala mångmiljonbelopp 
årligen via fackföreningsavgiften för denna bevakning. Överkostna-
der som de fackliga organisationerna betalat för regionala skydds-
ombudsverksamheten under perioden 1991-2001 uppgår till sam-
manlagt 389 989 387 kronor. En ordning som står i strid med grun-
derna för nuvarande lagstiftning.

Man kan också ställa sig frågan om detta inte bryter mot EUs ar-
betsmiljödirektiv när det gäller underfinansiering av regionala skydds-
ombudsverksamheten. Det är EU-direktivet av den 12 juni 1989 om 
åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet (89/391/EEG). Oberoende av formerna för ett lands 
uppbyggnad av arbetsmiljöbevakning av småföretagen kan inte av-
sikten ha varit att arbetstagarna själva via sin fackföreningsavgift ska 
betala för denna verksamhet. En parallell tolkning och tillämpning av 
”Artikel 6, Arbetsgivarens allmänna skyldigheter” bör vara utgångs-
punkten för den fortsatta finansieringen.

I EU-direktivets, punkt 5 anförs följande: ”Åtgärder som rör säker-
het, hygien och hälsa i arbetet får under inga förhållanden medföra 
några kostnader för arbetstagarna”. EUs direktiv är som det framgår 
av ovanstående mycket rakt och tydligt på denna punkt.

Med hänsyn till den finansieringsform som valts för regionala 
skyddsombudsverksamheten och bevakningen av de små företagen 
och det förebyggande arbetsmiljöarbetet är det naturligen staten 
som är ansvarig för att verksamheten inte medför några kostnader 
för arbetstagarna. Det betyder att Sverige med nuvarande ordning 
sannolikt bryter mot EUs arbetsmiljölagstiftning. De fackliga orga-
nisationernas ”överkostnader” innebär i praktiken att dessa kostna-
der för arbetsmiljön betalas av arbetstagarna via medlemsavgifterna. 
Ett förhållande som inte är tillåtet enligt EUs regler.
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Vi föreslår

att full kostnadstäckning av den regionala skyddsombudsverksamheten 
införs.

21.09
Statlig finansiering av verksamhet för skyddsombud och regionala 
skyddsombud
Byggnadsarbetareförbundet avd 25, Uppland

Arbetsmiljöfrågor av olika slag har diskuterats under en längre tid. Or-
saken är att långtidssjukskrivningarna blir allt fler och kostar allt mer 
av skattepengar, som skulle behövas till helt andra saker. Numera tar 
allt fler politiker upp arbetsmiljöfrågorna i sina uttalanden, inte minst 
i valrörelsen. Vad man säger beror på vilket politiskt parti man utta-
lar sig för. Flera partier förespråkar flera karensdagar och lägre ersätt-
ningsnivåer, som om detta skulle göra långtidssjukskrivna friskare, el-
ler minska antalet sjukskrivningar över huvud taget.

Långa sjukskrivningar kan till en del bero på att man under en 
period på 90-talet hade 75-procentig sjuklön och sjukersättning, 
vilket innebar att många lågavlönade inte ansåg sig ha råd att vara 
hemma på grund av sjukdom. En del av dessa tog ut kompledighet 
eller semesterdagar i stället för att anmäla sig sjuka. Detta blev en 
stor besparing för arbetsgivare som inte behövde betala sjuklön och 
som på grund av uttagna semesterdagar vid sjukdom hade personal 
som vid semestertider ej hade så många semesterdagar kvar. Detta 
innebar att de som då arbetade, egentligen skulle ha haft semester 
för rekreation och återhämtning. Därtill kan man lägga den otrygg-
het som många upplever som visstids- eller provanställda. Då vill 
man inte heller sjukanmäla sig, för att riskera en i framtiden even-
tuell tillsvidareanställning.

Skyddsombuden och de regionala skyddsombuden upplevde un-
der åren med hög arbetslöshet en klar försämring av arbetsmiljön, 
vilket också har verifierats av Arbetsmiljöinspektionen. Osäkra an-
ställningar och nedskärningar av personalstyrkan på ett otal arbets-
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platser, är orsak till en stor del av nuvarande problem med hälsan 
hos de långtidssjukskrivna. Enligt vår uppfattning måste satsningar 
på bra arbetsmiljöer vara den bästa av investeringar, som arbetsgivare 
kan göra. Detsamma gäller statliga medel för en bredare och bättre 
utbildning av skyddsombud.

För kollektivanställda inom samtliga LO-förbund, är den i verklig-
heten genomsnittliga tidpunkten cirka 59 år, när man lämnar ”ordina-
rie” arbetsmarknad. Det innebär att så gott som samtliga har många 
och långa sjukskrivningar innan beslut fattas av Försäkringskassan 
om sjukersättning. Kostnaderna för dessa upprepade sjukskrivningar 
fram till sjukpensioneringen kostar företagen och samhället hundra-
tusentals kronor per anställd (kanske miljontals kronor). Sjukvård, 
rehabiliteringskostnader och Försäkringskassans handläggning kos-
tar samhället enorma belopp. Vi får inte heller glömma det lidande 
i form av värk och försämrad livskvalité som drabbar alla som blir 
långtidssjukskrivna. De får dessutom en starkt försämrad ekonomi 
under sjukskrivnings- och sjukbidragstiden.

Att vara skyddsombud eller regionalt skyddsombud är enligt Ar-
betsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen ett fackligt uppdrag. Ska 
man i någon av dessa roller företräda sina arbetskamrater på ett bra 
sätt, är en väl genomtänkt utbildning för uppdraget ett måste. Efter 
grund- och vidareutbildning för uppdraget, måste en kontinuerlig 
kompetensutvecklig ske varje år, beroende på eventuell. ny lagstift-
ning eller för att ta del av nya erfarenheter och risker i arbetslivet. 
Väl utbildade skyddsombud och regionala skyddsombud är ett bra 
instrument för att få till stånd ett bra arbetsmiljöarbete på arbets-
platser och därmed en förbättrad arbetsmiljö som förhindrar sjuk-
skrivningar och utslagning från arbetslivet.

De statliga pengar som fackförbunden får för RSO, regionala 
skyddsombud, motsvarar inte den faktiska kostnaden som följer med 
verksamheten. För 2,25 regionala skyddsombudstjänster var Arbe-
tarskyddsstyrelsens bidrag för 2002 för Byggnads Uppland, 502 255. 
Kostnaderna för verksamheten 2002 var 1 200 393 kronor. Därtill 
kommer kostnader för lokaler och administration.
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Det startas dessutom fler och fler mindre företag som har ett få-
tal anställda, vilket innebär att de regionala skyddsombuden behö-
ver mer tid för att hinna med arbetsmiljöbevakningen på små ar-
betsplatser eller i mindre företag. De regionala skyddsombuden ska 
verka på små arbetsplatser som ej har skyddsombud. Det finns idag 
ett otal företag inom alla branscher som har så få anställda att den 
fackliga organisationen inte har rätt att utse skyddsombud i företa-
gen. Dessa arbetsgivare behöver inte bekosta skyddsombudsutbild-
ning, eller tid för skyddsombudsarbete. För att klara arbetsordningen 
för RSO, måste stora delar av verksamheten finansieras med med-
lemsavgifter som behövs för det fackliga arbetet. Arbetsordningen 
för regionala skyddsombud är mycket omfattande.

Vi yrkar därför att LO verkar för

att arbetsgivare med färre än fem anställda ska betala en särskild ar-
betsgivaravgift som hjälper till att finansiera den regionala skydds-
ombudsverksamheten,

att den regionala skyddsombudsverksamheten finansieras i sin helhet 
med statliga medel och

att statliga medel även fortsättningsvis investeras i utbildning av 
skyddsombud.

21.10
Arbetsmiljöansvaret ska ligga på det företaget där arbetet utförs
Handelsanställdas förbund avd 25, Norrköping

Inom Handelslager upplever vi och ser risker att företag genom att an-
lita extern personal via bemanningsföretag köper sig fria från sitt ar-
betsmiljöansvar. Genom att hyra in extern personal kan man undvika 
att låta sin egen personal utföra sysslor där arbetsmiljön är eftersatt 
och behöver förbättras. I dagens samhälle där sjukskrivningar ökat och 
där allt större fokus sätts på att arbetstagare ska ha en arbetsmiljö där 
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man ska kunna arbeta utan att riskera att drabbas av olyckor, stress och 
utslitning är det av vikt att företag inte kan ”köpa sig fria” från sitt ar-
betsmiljöansvar. Denna problematik innebär egentligen att det finns 
risk att man flyttar över företagets problem till ett annat.

Om bemanningsföretaget ställer krav på att det anlitande företa-
get ska sörja för en god arbetsmiljö riskerar man att bli av med upp-
draget. Det anlitande företaget kan om bemanningsföretaget tar sitt 
nuvarande ansvar på detta sätt gå runt till olika bemanningsföretag. 
I slutändan riskerar man att få in mindre nogräknade bemannings-
företag som kanske inte ens har kollektivavtal. 

Vi föreslår att LO verkar för 

att arbetsmiljöansvaret ska ligga på det företaget där arbete utförs.

21.11
Arbetsmiljötidningen Du & jobbet
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

Regeringen gör helt fel när man ska spara in cirka 12 miljoner kronor 
då man ska dra in tidningen Du & jobbet för landets alla skyddsom-
bud. Detta är en tidskrift som berör det mesta inom skydd & miljö 
och fungerar som en mycket bra informationskälla för många skydds-
ombud.

Samtidigt talar man om hur viktigt det är med skyddsombuds-
verksamheten. Detta ger konstiga signaler till alla som kämpar för 
en bättre arbetsmiljö då man påstås spara in en som vi tycker blyg-
sam summa i sammanhanget vilket troligen gör mer skada än nytta 
när man nu genomför den här pinsamma besparingen.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att regeringen återigen subventionerar tidningen Du & jobbet till 
förmån för landets skyddsombud.

protokoll f.indd   138 2004-09-13   15:56:30



u t v e c k l a n d e  a r b e t e n  |  1 3 9

Utlåtande
Motionerna 21.01 första-sjätte samt tionde att-satserna, 21.02, 

21.03, 21.04 första-sjunde och nionde-tionde att-satserna, 21.05 för-

sta och andra att-satserna, 21.06-21.11, 19.39 tredje att-satsen, 21.29 

första att-satsen, 21.30 första att-satsen, 21.31 första att-satsen

21.01 första – sjätte samt tionde att-satserna 

att systematiskt arbetsmiljöarbete ska tillämpas på alla företag och 
omfatta alla anställda, oavsett anställningsform. Lagstiftningen 
ska även omfatta egenföretagare,

att Arbetsmiljölagen kompletteras med krav om att fördelningen av 
arbetsmiljöansvaret i samband med tillämpning av beställarut-
förarmodellen alltid är klarlagt mellan huvudman, infrastruktur-
förvaltare och de som har operativt, ekonomiskt och kommersi-
ellt ansvar för verksamheten,

att finansieringen till de regionala skyddsombuden stärks,

att Arbetsmiljöverkets tillsynsfrågor prioriteras upp och ges för-
stärkta resurser. Tillsynen måste förbättras och kompletteras 
med någon form av certifiering. Företagsböter och sanktioner 
måste tillämpas i ökad utsträckning,

att samhället ökar stödet till arbetslivsrelaterad forsknings- och 
utvecklingsverksamhet, bl a till de yrkesmedicinska klinikerna,

att fackliga möjligheter till insyn och påverkan av universitetens 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetslivsområdet 
garanteras. Partsrepresentation inom styrelser för olika forsk-
nings- och utvecklingsorgan måste återinföras och

att polis och åklagare utbildas inom specialområdet förundersök-
ning av brott mot arbetsmiljölagen.

21.02 

att kongressen tillsätter en utredning med uppdrag att under kon-
gressperioden undersöka förutsättningarna för och komma med 
förslag om förändringar i arbetsmiljölagen så att arbetsgivaren 

kan ådra sig skadeståndsskyldighet för brott mot densamma.
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21.03 

att LO verkar för att arbetsmiljön får mer ekonomiska och perso-
nella resurser,

att LO verkar för att polis och åklagares utbildning förändras/kom-
pletteras så att de äger nödvändiga kunskaper för att utreda och 
driva rättsliga processer i arbetsmiljöärenden,

att LO verkar för att gällande arbetslagstiftning får ämnad betydelse 
och värde på arbetsplatserna och

att LO verkar för att arbetsmiljön i större grad kopplas till kollektiv-
avtalen.

21.04 första – sjunde samt nionde – tionde att-satserna

att systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas på alla företag och 
omfattar samtliga anställda oavsett anställningsform,

att  ökat stöd och stärkt finansiering ges till de regionala skyddsom-
budens verksamhet,

att  tillsynsfrågorna prioriteras och ges förstärkta resurser,

att  initiativ tas till att öka antalet skyddsombud i frontlinjen,

att systematiskt samla och skola dem i ohälsofrågorna och deras 

uppkomst,

att tillsynen förbättras och kompletteras med någon form av certi-
fiering,

att pröva att modeller med sanktioner eller böter tillämpas i ökad 
utsträckning,

att öka samhällsresurserna till stöd för arbetsrelaterad forskning 
och utveckling och att resurserna garanteras och

att stärka yrkesmedicinen och därtill kopplade kliniker.
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21.05 första och andra att-satserna 

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för föränd-
rad lagstiftning som stärker skyddsombudens roll ute på arbets-
platserna och

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för att 
Arbetsmiljöinspektionen får ökade resurser för att bedriva en 
bättre tillsyn på arbetsplatserna.

21.06 

att full kostnadstäckning av den regionala skyddsombudsverksam-

heten införs.

21.07 

att denna motion överlämnas till den socialdemokratiska riksdags-
gruppen och

att full kostnadstäckning av den regionala skyddsombudsverksam-
heten införs.

21.08 

att full kostnadstäckning av den regionala skyddsombudsverksam-
heten införs.

21.09 

att arbetsgivare med färre än fem anställda ska betala en särskild 
arbetsgivaravgift som hjälper till att finansiera den regionala 
skyddsombudsverksamheten,

att den regionala skyddsombudsverksamheten finansieras i sin hel-
het med statliga medel och

att  statliga medel även fortsättningsvis investeras i utbildning av 
skyddsombud.

21.10 

att arbetsmiljöansvaret ska ligga på det företaget där arbete utförs.
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21.11 

att regeringen återigen subventionerar tidningen Du & jobbet till 

förmån för landets skyddsombud.

19.39 tredje att-satsen 

att arbetsmiljön ska förbättras så att man kan arbeta tills pensions-

åldern uppnåtts.

21.29 första att-satsen 

att offensiva insatser sker i syfte att förstärka insatserna till stöd för 

systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser.

21.30 första att-satsen 

att LO i alla arbetsmiljösammanhang med kraft och systematiskt 
verkar för att psykosociala arbetsmiljöproblem ges ökad och lika 

tyngd som fysiska arbetsmiljöproblem.

21.31 första att-satsen 

att LO i alla arbetsmiljösammanhang med kraft och systematiskt 
verkar för att psykosociala arbetsmiljöproblem ges ökad och lika 
tyngd som fysiska arbetsmiljöproblem.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
I motionerna 21.01 första att-satsen, 21.04 första att-satsen och 21.29 

första att-satsen framförs att systematiskt arbetsmiljöarbete ska 

tillämpas på alla företag och omfatta alla anställda, oavsett anställ-

ningsform. Lagstiftningen ska omfatta egenföretagare samt att offen-

siva insatser sker i syfte att förstärka insatserna till stöd för systema-

tiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser. 

LO har ingen annan uppfattning än motionärerna när det gäller att det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska tillämpas på alla arbetsplatser. 

För att detta ska ske så anser LO att det bland annat krävs att före-

skriften Systematiskt arbetsmiljöarbete blir straffsanktionerad så att 
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Arbetsmiljöverket kan utdöma vite för de arbetsgivare som inte har 

infört systematiskt arbetsmiljöarbete enligt föreskrifterna. Dessutom 

behöver kunskapsnivån öka bland de fackliga företrädarna, alla an-

ställda och arbetsgivarna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Motion 21.01 första att-satsen anses därmed besvarad, motionerna 

21.04 första att-satsen och 21.29 första att-satsen bifalls.

Beställaransvar
I motion 21.01 andra att-satsen framförs att LO ska verka för att i 

arbetsmiljölagen införa en regel om att berörda parter ska klarlägga 

fördelning av ansvar för arbetsmiljön i samband med modellen 

beställare/utförare. I motion 21.10 beskrivs risker med att anlita 

bemanningsföretag och man motionerar om att LO ska verka för att 

arbetsmiljöansvaret ska ligga på det företag där arbete utförs.

Arbetsmiljölagen gäller i varje verksamhet där arbetstagare utför 

arbete för arbetsgivares räkning. Som arbetstagare anses den som 

utför arbete åt någon annan. Denne kan dock ibland anses som själv-

ständig företagare, beroende på under vilka förhållanden och villkor 

arbetet utförs. 

LO anser i princip att en enskild uppdragstagare är löntagare, när 

denne är starkt beroende av och under längre tid utför merparten av 

sitt arbete hos samma uppdragsgivare och lyder under dennes ar-

betsledning. Från den principen finns dock undantag. 

När löntagarbegreppet är tvistigt bör detta prövas i domstol och för-

bunden rekommenderas att driva prejudicerande fall. På arbetsplats-

er med flera arbetsgivare uppmanas de fackliga organisationerna att 

samverka mer för att få arbetsgivarna att ta ansvar. Vid tvister här bör 

fall drivas till Arbetsmiljöverket för att få prejudikat om fördelningen 

av ansvar mellan de olika arbetsgivarna på samma arbetsplats. Inför 

ett företags upphandling av entreprenad/inhyrd arbetskraft bör den 

fackliga organisationen oftare använda MBL 38 § och kräva en utred-

ning av konsekvenserna för arbetsmiljön enligt AFS 2001:1. 
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Om dessa juridiska prövningar visar att lagen är otillräcklig, kommer 

LO att verka för att lagstiftningen ändras.

LO anser att det ska införas i arbetsmiljölagen att uppdragsgivare 

ska försäkra sig om att uppdragstagaren kan utföra arbetet inom 

arbetsmiljölagens ramar genom att denne skriftligen visar detta. Vid 

offentlig upphandling av tjänster bör det införas en regel om att anlita 

företag med god arbetsmiljö, vilket ska anges i anbudsunderlaget. 

Krav är bl a att uppdragstagaren har skyddsombud, ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete enligt AML och kollektivavtal. I kollektivavtal för 

hela arbetsmarknaden ska det finnas regler om standarden på arbets-

miljön vid upphandlig av tjänster. Motion 21.01 andra att-satsen bör 

bifallas och motion 21.10 anses besvarad.

Regionala skyddsombud 
I flera motioner krävs att stödet till den regionala skyddsombudsverk-

samheten stärks. I motion 21.09 första att-satsen ställs krav på att 

arbetsgivare med färre än fem anställda ska tillföras en extra kostnad 

som ska tas ut via arbetsgivaravgiften för att finansiera den regio-

nala skyddsombudsverksamheten. LO anser att hela den regionala 

skyddsombudsverksamheten ska bekostas av produktionen i likhet 

med annan arbetsmiljöverksamhet och ha full kostnadstäckning.  

Motion 21.09 första att-satsen bör avslås.

I motion 21.07 första att-satsen krävs att motionen överlämnas till 

den Socialdemokratiska riksdagsgruppen. LOs styrelse anser att 

motionerna ska överlämnas till det Socialdemokratiska partiet men 

även ligga med som underlag i fortsatta diskussioner med regeringen 

gällande utökning och värdesäkring av bidraget för den regionala 

skyddsombudsverksamheten. Motionen bör bifallas. 

Det årliga bidrag som staten lämnar till de regionala skyddsombu-

dens verksamhet har under 90-talet legat på cirka 70 miljoner kronor. 

Det innebär att bidraget minskat i värde genom att det inte uppräk-

nats i takt med inflationen. Under 2001 och 2002 avsatte regeringen 
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ett engångsbelopp på 10 miljoner kronor per år till utbildning av de 

regionala skyddsombuden. Regeringen avsatte ett engångsbelopp på 

30 miljoner kronor till verksamheten 2003. Från 2004 har det årliga 

bidraget till verksamheten höjts med 30 miljoner kronor. De fackliga 

centralorganisationerna erhåller därmed ett årligt bidrag på totalt 

cirka 100 miljoner kronor. För att nå full kostnadstäckning saknas för 

LOs del en sjättedel. Styrelsen anser att det permanenta tillskottet 

från 2004 kan ses som ett första led till full kostnadstäckning till verk-

samheten.

En förändrad arbetsmarknad med alltmer magra organisationer som 

koncentrerar sig på sin egen kärnverksamhet har medfört en ökning 

av antalet små och medelstora företag. Det resulterar i att arbetet för 

de regionala skyddsombuden ökar när det gäller att övervaka arbets-

miljöfrågorna. Samtidigt kan detta medföra behov av samordning 

av verksamheten mellan olika förbundsområden. Arbetsmiljölagen 

föreskriver dock inte vem som ska svara för den regionala skyddsom-

budsverksamheten, bara vem som har rätt att utse regionalt skydds-

ombud. 

Lämpligt är dock att olika förbundsavdelningar på samma arbetsplats 

samordnar sina aktiviteter på arbetsmiljöområdet. Initiativ för att 

skapa bättre effektivitet i den regionala skyddsombudsverksamheten 

har skett och sker genom framväxten av regionala/lokala nätverk. 

Avsikten med dessa är att samordna besöksverksamhet på företagen 

och skapa fler kontaktytor mellan medlemmar och lokala skyddsom-

bud på ena sidan och regionala skyddsombud på den andra. 

I motion 21.09 tredje att-satsen ställs krav på att förstärka resurserna 

för utbildning. Motionen anger också behov av årlig återkommande 

vidareutbildning. De undersökningar som gjorts visar på ett uppdämt 

behov av stöd till de lokala skyddsombuden och de regionala skydds-

ombuden i form av information och utbildning. Styrelsen delar mo-

tionärens inställning om att förstärkt stöd måste ges till kontinuerlig 

utbildning av skyddsombud och regionala skyddsombud.
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Kostnader för utbildning i arbetsmiljö är en produktionskostnad. Det-

ta motsäger inte att det finns behov av särskilt stöd för utbildningen. 

LO har i trepartssamtalen 2002 drivit frågan om ökat stöd till utbild-

ning för skyddsombuden. Motionen bör bifallas.

Tillsyn och certifiering 
I motion 21.01 pekas på den ogynnsamma utvecklingen när det gäller 

ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete i företagen. Uppsägningarna 

av centrala och lokala arbetsmiljöavtal har medfört att det viktiga 

förebyggande arbetet har havererat i många företag. Många lagar 

och regler tillämpas inte i verkligheten på så sätt som det var tänkt. 

Arbetsgivarnas intresse för arbetsmiljöfrågorna är också i hög grad 

konjunkturberoende.

Mot denna bakgrund efterlyses i motionen ökad prioritering och 

förstärkta resurser för Arbetsmiljöverkets tillsyn. Motsvarande krav 

framhålls också i motion 21.04 samt i 21.05 där motionären yrkar att 

LO genom socialdemokratiska partiet ska verka för ökade resurser till 

Arbetsmiljöinspektionen.

LO har under många år drivit kravet om en förbättrad tillsyn av företa-

gens arbetsmiljöverksamhet, såväl mot regeringen som inom partiet. 

I synnerhet måste andelen företag som har ett fungerande systema-

tiskt arbetsmiljöarbete bli väsentligt högre. Målsättningen måste 

vara ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i alla företag. En 

anslagsförstärkning skedde inför 2003 med cirka 14 procent. Styrel-

sen anser dock att ytterligare förstärkningar av tillsynsresurserna är 

nödvändiga. I förhållande till våra nordiska grannländer ligger Sverige 

fortfarande efter när antalet företag per inspektörer jämförs. 

I motion 21.01 tas också frågan upp om att företagsböter och sanktio-

ner måste tillämpas i ökad utsträckning. Styrelsen delar uppfattning-

en att regelsystemet skulle ge en bättre efterlevnad och bli effektivare 

om sanktioner tillämpades i en större omfattning. Detta har också 

framhållits i samband med remissvar till Arbetsmiljöverket bl a när vi 

besvarade förslaget till föreskrift på ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” 
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(SAM). Frågan om sanktioner behandlas också under avsnittet arbets-

miljöbrott. 

I motion 21.01 och 21.04 framhålls att tillsynen måste förbättras och 

kompletteras med någon form av certifiering. Ett certifieringssystem 

finns redan när det gäller kraven i Arbetsmiljöverkets SAM-föreskrift. 

Totalt har för närvarande cirka 100 företag blivit certifierade. Certifie-

ringsorganen ackrediteras av SWEDAC som har regler för området. 

Certifiering av att man uppfyller kraven i SAM fungerar i princip på 

samma sätt som kvalitets- eller miljöcertifieringen som görs med 

utgångspunkt från standarder. Skillnaden är dock att för SAM-certifie-

ringen utgör Arbetsmiljöverkets föreskrift det grundläggande kravdo-

kumentet. Motionerna 21.01 fjärde att-satsen, 21.04 tredje och sjätte 

att-satserna och 21.05 andra att-satsen bör därmed anses besvarade.

Arbetslivsforskning
I motionerna 21.01 femte att-satsen samt 21.04 nionde och tionde att-

satserna skriver motionärerna att arbetslivet hårdnat vilket ger många 

av förbundens medlemmar sämre hälsa. Motionärerna menar att de 

ändrade villkoren kräver ökat stöd till forskning och utveckling (FoU) 

för att man ska kunna finna lösningar och befarar att arbetslivsforsk-

ningen blivit svagare kopplad till arbetslivet och vill därför återinföra 

representation för parterna i FoU-organ. 

Statens anslag till forskning om arbetslivet sjönk under senaste de-

cenniet. Andra värderingar och nya strukturer i näringslivet har också 

ändrat forskningens inriktning. Principer för finansiering och fördel-

ningen mellan FoU-organ är också ändrad. LO och förbundens mång-

åriga engagemang i arbetslivsforskning har idag allvarliga hinder. 

Idag dominerar idén att det är den fria forskningen styrd av forskare 

som skapar ny viktig kunskap.

Arbetslivsinstitutet (ALI) har den största budgeten för arbetslivsforsk-

ning i Sverige (ramanslag 307 miljoner kronor år 2004). Där har emel-

lertid delar nyligen förts till universitet, andra har minskat. ALIs inrikt-

ning går mot arbetsmarknadsfrågor, arbetsorganisation, arbetsrätt, 
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integration och utvecklingsprocesser. Trenden är likadan på flera håll. 

Ett område som hamnar vid ett universitet riskerar att konkurreras ut 

av annan verksamhet. 

LO vill stärka Arbetslivsinstitutet som nationellt centrum för arbets-

livsforskning och att mer medel anslås för den fysiska arbetsmiljön. 

LO vill även att FAS och Vinnova finansierar mer arbetslivsforskning, 

dels genom att ändra nuvarande principer för tilldelning av medel, 

dels genom större anslag från staten. 

LO kommer att ta upp kraven på förstärkt arbetslivsforskning inför 

kommande forskningspolitiska proposition. Då ställs även krav på ut-

värdering av den utflyttning av arbetslivsforskning som gjorts till olika 

högskolor. LO kommer också att peka på behovet av bättre kontakter 

mellan parterna och dessa högskolor.

LO fördelade tidigare medel för initiering av forskning. Fackliga or-

ganisationer fick därmed möjlighet att formulera ett problem och få 

kontakt med forskare. Detta var värdefullt som förmedling av problem 

från arbetslivet till forskare. LO vill finna nya lösningar för att initiera 

forskning kring olösta problem. 

De yrkesmedicinska klinikerna finansieras främst via landstingen, 

men får även statliga medel via samarbete med universiteten. LO 

anser att dessa kliniker ska ta visst ansvar för utvecklingen av före-

tagshälsovården. Dels för vidareutbildning av företagshälsovårdens 

personal, dels forska och förmedla forskningsresultat inom området.

För medicinsk vetenskap utreds att skapa specialiteten Arbets- och 

miljömedicin, som blir en sammanslagning av yrkesmedicin och 

företagsläkare. LO anser detta vara positivt då läkaren tidigare blir 

specialist och därmed kan börja arbeta tidigare inom sitt område. 

Motionerna 21.01 femte att-satsen samt 21.04 nionde och tionde att-

satserna bifalls.

I motion 21.01 sjätte att-satsen tas frågan upp om att fackliga möj-

ligheter till insyn och påverkan av universitetens forsknings- och 
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utvecklingsverksamhet inom arbetslivsområdet garanteras. Partsre-

presentation inom styrelser för olika forsknings- och utvecklingsorgan 

måste återinföras. Parterna representeras idag via personliga mandat 

i forskningsfondernas styrelser. Detta system är nyckfullt. Regeringen 

utser personen och fackföreningarna har ingen garanterad plats. 

LO vill i princip återinföra partsrepresentation, men utsikterna att få 

detta nu är små. Motionen bör avslås. 

Arbetsmiljöbrott
Motionerna 21.01- 21.04 redovisar avsaknaden av konkreta förslag  

på hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska förbättras i den 

debatt som förs i samhället gällande ohälsan och de höga sjuk- och 

pensionstalen.

Motionärerna pekar på de svagheter som finns i arbetsmiljölagen och 

hur lätt det är för arbetsgivare att slippa ”straff” och åläggande på 

grund av en tungrodd process hos tillsynsmyndigheten. Detta är extra 

problematiskt i de branscher där det förekommer många tillfälliga 

anställningar.

LO anser att om man ska få respekt för en lag ska dess straffregler 

medge effektiva ingripanden. Så är tyvärr inte fallet med Arbetsmil-

jölagen. Årligen inträffar cirka 20 000 arbetsolyckor och cirka 10 000 

arbetssjukdomar som ger mer än 7 dagars sjukskrivning. Naturligtvis 

är inte åtal berättigat för de flesta av dessa fall, men det är inte rimligt 

att antalet domar enbart är cirka 40 per år.

Det har visat sig att sådana ärenden är mycket svårutredda. Ofta kvar-

står oklarheter, som medför att tillräcklig bevisning för fällande dom 

mot enskilda personer inte finns, trots att det står helt utom tvivel 

att någon eller några inom arbetsgivarens organisation har orsakat 

skadan genom underlåtenhet. Det är här man får söka den väsentliga 

orsaken till det låga antalet fällande domar för arbetsmiljöbrott.

Möjlighet att döma ut företagsbot är idag begränsade. Den gäller bara 

näringsidkare och bara när dessa grovt åsidosatt sina skyldigheter 

protokoll f.indd   149 2004-09-13   15:56:32



1 5 0  | u t v e c k l a n d e a r b e t e n

och gjort vad skäligen kunnat krävas för att förebygga brottslighet. 

Enligt flera åklagare innebär detta att det oftast är svårt att yrka på 

företagsbot. Därför bör reglerna om företagsbot förenklas så att det 

också ska kunna utkrävas av juridisk person.

I motionerna 21.02-21.04 krävs att det förebyggande arbetet ska 

kunna ställas under skadeståndsansvar för arbetsgivaren via kollek-

tivavtalsreglering. Arbetsmiljölagen är huvuddelen av lagstiftningen 

och dess föreskrifter är skrivna med inriktning på prevention och sam-

verkan, vilket innebär att det är en stor del av detta som motionärerna 

vill reglera i kollektivavtal.

I avtalsrörelsen 2004 drev förbunden kraven på bestämmelser angå-

ende arbetsmiljön gentemot sina motparter.

I motionerna 21.01 tionde att-satsen, 21.02, 21.03 andra att-satsen 

och 21.04 sjunde att-satsen ställs krav på att polis och åklagare utbil-

das och kompletteras inom specialområdet förundersökning av brott 

mot arbetsmiljölagen.

LO har vid flera tillfällen framfört kritik mot de bristfälliga resurserna 

och kompetensen hos rättsvårdande myndigheter. Det har medverkat 

till mer utbildning av åklagare. Från år 2000 ska en central samver-

kansgrupp med Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Arbetsmiljö-

verket arbeta efter samma inriktning på regional och lokal nivå och 

samma rutiner ska gälla mellan myndigheterna. Gemensam kompe-

tensutveckling ska genomföras.

I vissa län har man från åklagarmyndigheten utbildat poliser på lokal 

nivå för att öka kunskapen och få ett tydligare agerande vid arbets-

platsolyckor. Trots detta behöver berörda myndigheter ytterligare 

kunskaper.

Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren har erhållit resursförstärkning 

från 2004. Även Arbetsmiljöverket har tilldelats ett permanent till-

skott på 29 miljoner kronor till tillsynen. Detta är dock ej tillräckligt. 

Arbetsmiljöverket har aviserat att mer resurser behövs till tillsynen 
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för att bevaka anpassningsfrågorna på arbetsplatserna i och med 

att fler sjukskrivna går över till deltidssjukskrivning. I enlighet med 

ovanstående bör  motionerna 21.01 tionde att-satsen och 21.03 andra 

att-satsen bifallas och motionerna 21.02 och 21.04 sjunde att-satsen 

anses besvarade.

Stärka skyddsombudens roll 
I motion 21.04 fjärde och femte att-satserna framför motionären att 

initiativ ska tas till att öka antalet skyddsombud i frontlinjen och 

systematiskt samla och skola skyddsombuden i ohälsofrågorna och 

deras uppkomst. 

Antalet skyddsombud minskade under en period på 90-talet. Det var 

en av anledningarna till att förra kongressen tog beslut om att stärka 

det lokala arbetsmiljöarbetet. Det förde i sin tur med sig att LO och 

förbunden genomförde arbetsmiljöprojekten LARM under 2001-2002 

samt Arbetsmiljöåret 2003. Ett av syftena med projekten var att stärka 

skyddsombudens status. Det har gjorts genom diverse aktiviteter bl a 

lokala träffar för skyddsombud och regionala skyddsombud. Att arbe-

tet har gett resultat ser vi bland annat genom att antalet registrerade 

skyddsombud har ökat kontinuerligt från 2002. Motionerna bör där-

med anses besvarade.

I motion 21.05 första att-satsen framförs att LO genom det Socialde-

mokratiska partiet ska verka för förändrad lagstiftning som stärker 

skyddsombudens roll ute på arbetsplatserna. Styrelsen anser att det 

är viktigt att använda de regler som finns i Arbetsmiljölagen på ett 

offensivt sätt och även förstärka lagen så att skyddsombuden kan 

känna sig trygga med sitt uppdrag. Motionen bör därmed anses  

besvarad.

Arbetsmiljötidningen Du&Jobbet
Under perioden 1975 till 2003 har tidningen Du&Jobbet distribuerats 

utan kostnad till landets samtliga registrerade skyddsombud. Bidra-

get för skyddsombudsprenumerationen har dock långt ifrån alltid 
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täckt de verkliga kostnaderna. Under 1990-talet skars vid flera tillfäl-

len anslaget ner, något som tvingade Arbetsmiljöforum att av egna 

medel täcka en del av skyddsombudsprenumerationen. 

Du&Jobbet är en av de centrala tidningar om arbetsmiljö som finns. 

Tidningen är viktig men det finns även andra tidningar med hög läs-

värdhet. Styrelsen ser inga möjligheter till att statsbidragen till tid-

ningen kan komma tillbaka vilket motionären i motion 21.11 yrkar. Det 

gäller istället att koncentrera kraften på att verka för att skyddsom-

buden får information genom någon relevant tidning, hemsida eller 

muntliga möten för att därigenom känna sig välinformerad. Motionen 

bör avslås.

Psykosocial arbetsmiljö
I motionerna 21.30 och 21.31 första att-satserna tar motionärerna upp 

ett problem som tyvärr ökat under senare år, nämligen de psykoso-

ciala arbetsmiljöriskerna. Som motionärerna anför måste arbetsgivar-

nas ansvar liksom lagstiftning och tillsyn skärpas på detta område. 

Arbetsmiljölagen innehåller visserligen övergripande krav på att ar-

betsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar 

både i fysiskt och psykiskt avseende. Man säger också att arbetets 

organisation ska utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska 

eller psykiska belastningar som kan leda till ohälsa. Hittills har dock 

de mer precisa kraven på hur man ska förebygga de psykosociala 

arbetsmiljöriskerna enbart reglerats i ett allmänt råd som inte är lika 

bindande för arbetsgivaren som föreskrifter. LO har under många år 

framfört krav till Arbetsmiljöverket om nya föreskrifter som reglerar 

de sociala och psykologiska arbetsmiljöriskerna och ett förslag, som 

LO yttrat sig över, är nu under utarbetande hos Arbetsmiljöverket och 

förväntas bli klart i juni 2004.

LOs styrelse delar motionärernas uppfattning att de psykosociala 

hälsoriskerna ska ges ökad och lika tyngd som de fysiska arbetsmiljö-

problemen och LO ska i alla arbetsmiljösammanhang verka för att så 

sker. De första att-satserna i motionerna 21.30 och 21.31 bör bifallas.
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Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 21.01 andra, tredje, femte och tionde  
 att-satserna, 21.03, 21.04 första, andra, nionde och tionde att- 
 satserna, 21.06, 21.07, 21.08, 21.09 tredje att-satsen, 19.39  
 tredje att-satsen, 21.29 första att-satsen, 21.30 första att-satsen  
 och 21.31 första att-satsen,

att anse motionerna 21.01 första och fjärde att-satserna, 21.02, 
21.04 tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde att-satserna, 21.05 
första och andra att-satserna, 21.09 andra att-satsen besvarade 
och

att avslå motionerna 21.01 sjätte att-satsen, 21.09 första att-satsen 
och 21.11.

I debatten deltog
Annika de Klonia, Handels
Göran Larsson, SEKO
Stefan Wiberg, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Göran Larssons, SEKO förslag om bifall till motion 21.01 sjätte att-
satsen

Annika de Klonias, Handels förslag om bifall till motion 21.11 

Annika de Klonias, Handels  tilläggsförslag ”att införa arbetsmiljöfrå-
gor för skyddsombud i tidningen Alla och att den distribueras på sam-
ma sätt som till försäkringsrådgivarna”.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande 21.01 sjätte att-satsen,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 21.11, varvid Annika de 
Klonias, Handels tilläggsförslag avslogs och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Plan- och bygglagen

Motioner
21.12-21.14

21.12
Förändra Plan- och bygglagen 
Skogs- och Träfacket avd 14, Ljungby

Regionala skyddsombud har under ett antal år haft problem med att 
byggherrar (arbetsgivare) ej levt upp till lagens krav om att skydds-
ombud eller arbetstagarrepresentant ska ha möjlighet att granska rit-
ningar före bygglov och igångsättande 9 kap § 5.

Allt oftare är det så att byggnadsnämnd eller motsvarande ger 
bygglov och att bygget igångsätts med en underskrift på ritningen av 
person som antingen är styrelseledamot i bolagsstyrelsen eller i bästa 
fall ett så kallat (tillfälligt skyddsombud) som kan vara en medlem 
hos oss men som i något fall varit oorganiserad.

Detta gör att jag som skyddsombud har en icke alltför angenäm 
uppgift att försöka rätta till alla de fel och brister som lätt uppstår 
vid en sådan handläggning.

Det kan gälla brister i ventilationsanläggningar, utsug eller perso-
nalutrymmen, listan kan göras lång.

Vid försök att få rättelse till stånd avseende hanteringen före 
bygglov så är svaret från ansvarig på byggnadsnämnderna att det 
inte ankommer på nämnden att kontrollera att det verkligen är ett 
skyddsombud eller arbetstagarrepresentanten som skrivit på ritning-
arna. Det är byggherren som har det övergripande ansvaret. Det finns 
ej heller några sanktioner att tillgripa i detta fallet.

Dock har i något fall beskedet varit att det är den kvalitetsansva-
rige för byggnationen som ska se till att alla tillämpliga lagar följs 
vilket troligen äger sin riktighet.
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Den enda sanktionsmöjlighet mot en kvalitetsansvarig som ej sett 
till att ritningarna granskats överhuvudtaget av någon från arbetsta-
garsidan, är den att den kvalitetsansvarige kan mista sin behörighet, 
efter en skrivelse från byggnadsnämnden till Boverket som är den 
myndighet som kan skilja den kvalitetsansvariga från sitt uppdrag.

Vi hemställer att LO-kongressen beslutar att verka för

att Plan- och bygglagen förändras så att byggnadsnämnden eller mot-
svarande ska kontrollera att arbetstagarrepresentant ska ha granskat 
ritningarna om sådana finns och

att sanktionsmöjligheter ska finnas i det fall byggherre underlåter detta 
eller att annan uppger sig som arbetstagarrepresentant.

21.13
Fackligt inflytande vid nybyggen av lokaler avsedda för yrkesmäs-
sig verksamhet
Hotell och Restaurang Facket avd 1, Göteborg

I arbetsmiljölagens 6 kapitel §4 stadgas att skyddsombud ska delta vid 
planering av nya eller ändrade lokaler och i detta sammanhang delta 
i upprättandet av arbetsmiljöplaner, samt i detta sammanhang ha rätt 
att ta del av och granska relevanta handlingar, exempelvis ritningar. 
Motsvarande tydliga fackliga rättigheter finns däremot inte i Plan- och 
Bygglagens (PBLs) skrivningar när det handlar om nybyggen av lokaler 
avsedda för yrkesmässig verksamhet, något som bland annat innebär 
att arbetsmiljöansvariga i HRF ofta inte får ta del av och ta ställning 
till ritningar av ett hotellbygge ur arbetsmiljösynpunkt. Samma pro-
blematik förekommer även på andra förbundsområden. Enligt PBLs 
skrivningar om förutsättningar för bygglov talas i allmänhet om att 
”berörda sakägare” med ”väsentligt intresse” i byggnationen ska läm-
na yttrande. Enligt vår uppfattning bör den fackliga organisationen 
betraktas som berörd sakägare med väsentligt intresse när det gäller 
bygglov för lokaler avsedda för yrkesmässig verksamhet.
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Vi föreslår därför att LO verkar för

att den fackliga organisationen i Plan- och Bygglagen anges som berörd 
sakägare med väsentligt intresse när det bygglov för lokaler avsedda 
för yrkesmässig verksamhet och

att Plan- och Bygglagen skrivs om så att den fackliga organisationen 
ges motsvarande inflytande vid nybyggnad av lokaler avsedda för 
yrkesmässig verksamhet som vi har i Arbetsmiljölagen vad gäller 
om- och tillbyggnader av arbetsplatser.

21.14
Fackligt inflytande vid nybyggen av lokaler avsedda för yrkesmäs-
sig verksamhet
Transportarbetareförbundet avd 3, Göteborg

I arbetsmiljölagens 6 kapitel § 4 stadgas att skyddsombud ska delta 
vid planering av nya eller ändrade lokaler och i upprättandet av ar-
betsmiljöplaner samt även ha rätt att ta del av och granska relevanta 
handlingar, exempelvis ritningar. Motsvarande tydliga fackliga rätt-
tigheter finns däremot inte i Plan- och Bygglagens (PBLs) skrivning-
ar när det handlar om nybyggen av lokaler avsedda för yrkesmässig 
verksamhet. Det räcker med att ett skyddsombud som tillhör någon 
av de framtida lokalnyttjarnas fackliga organisation yttrar sig. Detta 
innebär att Transportarbetareförbundets skyddsombud ofta inte får ta 
del av och ta ställning till ritningar av varumottagningar, godstermi-
naler, vaktlokaler m m. Samma problematik förekommer även inom 
andra förbundsområden.

Tidigare förekom tvärfacklig samverkan mellan olika berörda för-
bund i form av ritningsgranskningsgrupper m m. I dessa grupper fö-
rekom ofta kontakter med arkitekter, byggherrar och blivande nytt-
jare av lokalerna. Genom dessa möjligheter till samverkan kunde 
arbetsmiljöaspekterna kring en byggnads framtida brukande få en 
allsidig belysning och många brister kunde byggas bort redan i pro-
jekteringsstadiet.
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Enligt PBLs skrivningar om förutsättningar för bygglov, talas i 
allmänhet om att ”berörda sakägare med väsentligt intresse” i bygg-
nationen ska lämna yttrande. Enligt vår uppfattning bör de fackli-
ga organisationerna betraktas som berörda sakägare med väsentligt 
intresse när det gäller bygglov för lokaler avsedda för yrkesmässig 
verksamhet.

Vi föreslår 

att LO verkar för att berörda fackliga organisationer i Plan- och 
Bygglagen anges som berörda sakägare med väsentligt intresse när 
det gäller bygglov för lokaler avsedda för yrkesmässig verksamhet 
och

att LO verkar för att Plan- och Bygglagen skrivs om så att de fackliga 
organisationerna ges motsvarande inflytande vid nybyggnad av 
lokaler avsedda för yrkesmässig verksamhet som vi har i arbets-
miljölagen gällande om- och tillbyggnader av arbetsplatser.

Utlåtande
Motionerna 21.12-21.14

21.12

att Plan- och Bygglagen förändras så att byggnadsnämnden eller 
motsvarande ska kontrollera att arbetstagarrepresentant ska ha 
granskat ritningarna om sådana finns och

att sanktionsmöjligheter ska finnas i det fall byggherre underlåter 

detta eller att annan uppger sig som arbetstagarrepresentant.

21.13

att den fackliga organisationen i Plan- och Bygglagen anges som 
berörd sakägare med väsentligt intresse när det bygglov för 
lokaler avsedda för yrkesmässig verksamhet och
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att Plan- och Bygglagen skrivs om så att den fackliga organisatio-
nen ges motsvarande inflytande vid nybyggnad av lokaler av-
sedda för yrkesmässig verksamhet som vi har i Arbetsmiljölagen 

vad gäller om- och tillbyggnader av arbetsplatser.

21.14

att LO verkar för att berörda fackliga organisationer i Plan- och 
Bygglagen anges som berörda sakägare med väsentligt intresse 
när det gäller bygglov för lokaler avsedda för yrkesmässig verk-
samhet och

att LO verkar för att Plan- och Bygglagen skrivs om så att de fackliga 
organisationerna ges motsvarande inflytande vid nybyggnad av 
lokaler avsedda för yrkesmässig verksamhet som vi har i arbets-
miljölagen gällande om- och tillbyggnader av arbetsplatser.

Motionärerna anser att Plan-och Bygglagen (PBL) inte tillgodoser 

kraven på en effektiv beslutsprocess för beaktande av risker i arbets-

miljön. I PBL 9 kap, 5 § står: ”Om byggnadsåtgärder som anges i 2 § 

första stycket 1-5 och som kräver bygganmälan avser arbetslokaler el-

ler personalrum för verksamheter där arbetstagare skall utföra arbete 

för arbetsgivares räkning och det är känt för vilket slag av verksamhet 

utrymmena är avsedda, får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän 

skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder 

arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över åtgärderna.”

LO instämmer med motionärerna och att denna regel inte ger tillräckliga 

möjligheter för arbetstagarna att vid planeringen bidra med sina erfa-

renheter för att skapa en god arbetsmiljö. Plan- och Bygglagen (PBL) 

utreds för närvarande och redovisas till regeringen senast 2004-12-31. 

I direktiven stå bl a att ”PBL ska utvecklas så att den bättre tillgodoser 

kraven på en effektiv beslutsprocess, samtidigt som kraven på rättssä-

kerhet och demokratiskt inflytande säkerställs och utvecklas”. 

LO ska kontakta PBL-kommitén och diskutera hur det fackliga infly-

tandet kan gå till, bl a om en facklig organisation kan bli sakägare för 

byggnadsärenden.
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En byggnadsnämnd har till uppgift att bevaka allmänna intressen. 

God arbetsmiljö är ett starkt allmänt intresse och LO anser därför att 

nämnden ska kontrollera att en arbetstagarrepresentant har granskat 

ritningen. 

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 21.12, 21.13 och 21.14.

Beslut 

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Arbetsskador

Motioner
21.15-21.18

21.15
Arbetsskadeförsäkringen
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

Idag är det i princip omöjligt att få förslitningsskador godkända som 
arbetsskador. Detta har inneburit att de flesta medlemmar som för-
stört rygg, axlar och nacke med tunga lyft och ensidiga arbetsrörelser 
inte får sina arbetsskador godkända. Det innebär i sin tur att många 
har tvingats lämna sina anställningar och gå en mycket otrygg framtid 
tillmötes. Detta är inte rättvist och måste rättas till.

Sjukskrivningsperioderna utsträcks allt längre. Förutom höga kost-
nader för samhället innebär det även stort mänskligt lidande. Detta 
kan enkelt finansieras genom att sjukskrivningskostnaderna minskar 
i takt med att människor blir friskare. Det är bättre att använda re-
surserna till förebyggande arbete i stället för sjukskrivningskostna-
der när skadan redan är skedd.

Vi föreslår att LO verkar för 

att även förslitningsskador blir medtagna i ILO-konventionen för vad 
som är godkänd arbetsskada,

att anslag till forskning om belastningsskador ökar och

att arbetsmiljölagen stärks och reglerna för vad som är godkända ar-
betsskador ändras.
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21.16
Följa löneutvecklingen som arbetsskadad
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

Med ökade neddragningar och otrygga anställningar försämras med-
lemmarna fysiska och psykiska hälsa. Många medlemmar känner oro 
inför framtiden. Har jag ett jobb att gå till? Kan jag betala mina räk-
ningar nästa månad? Av rädsla att framstå som obekväm inför arbets-
givaren låter många bli att påpeka brister på arbetsplatsen. Det kan 
innebära att arbetsmiljön åsidosätts.

Långtidssjukskrivningarna har ökat markant. Alltför ofta anställer 
inte arbetsgivaren någon ersättare under sjukperioden utan de som 
är kvar på jobbet får ännu fler arbetsuppgifter. Den onda cirkeln är 
sluten, och risken för att bli arbetsskadad ökar. Det är då också rim-
ligt att du inte ska lida ekonomisk skada om du drabbas.

Vi föreslår att LO verkar för 

att ersättningsnivåerna i LAF för arbetsskadade följer löneutveck-
lingen.

21.17
Förändra arbetsskadebegreppet
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Andelen godkända arbetsskador sänktes drastiskt när det nuvarande 
arbetsskadebegreppet infördes. Bevisbördan förflyttas i princip från 
arbetsgivaren till våra medlemmar. Det gjorde att t ex belastnings-
skador i stor utsträckning inte längre klassades som godkända arbets-
skador. Detta har varit föremål för översyn i Riksdagen och bedöm-
ningarna har blivit generösare. Men det förändrar inte grundproble-
met. Av rättviseskäl borde bevisbördan ligga hos arbetsgivaren och 
inte den drabbade.
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Vi föreslår

att LO agerar för ett förändrat arbetsskadebegrepp i enlighet med vad 
som anförs i motionen.

21.18
Vem ska betala handläggningen av arbetsskador?
Grafiska Fackförbundet Mediafacket avd 2, Norra Skåne-Blekinge

Dagligen hör vi diskussioner om vad sjukfrånvaron kostat samhället. 
Debatten går hög om vem som ska stå för ”fiolerna”, arbetsgivarna slår 
ifrån sig på det som regeringen föreslår.

Bland alla våra sjukskrivna finns det många som drabbats av ar-
betsskada. Nästan alltid krävs det någon typ av arbete med utred-
ning och handläggning kring dessa arbetsskador från den fackliga 
organisationens sida. Är det ett klart olycksfall finns det regelverk 
som snabbt går in och löser det ekonomiska, detta kräver ingen stör-
re tidsåtgång. En viss arbetsinsats blir det när skadan ger handikapp 
och arbetsnedsättningen ska fastställas. Erfarenhetsmässigt vet vi att 
i nästan samtliga fall höjs procentsatsen efter att man har överkla-
gat första bedömningen.

Vid problem med andra arbetsskador som inte är uppenbara 
olycksfall, såsom förslitning och kemikalier, krävs det stora arbets-
insatser. Först ska skadeförloppet antecknas, i vissa fall måste man 
gå tillbaka i tiden för att få dåtidens arbetsmoment eller kemikalie-
användning fastställd. Kontakt måste också tas med olika institutio-
ner som kan uttala sig om sannolikheten till problemet och eventu-
ell arbetsskada.

Oftast avslås anmälan om arbetsskada, nästan mer regel än un-
dantag. Överklagan kan då bli nödvändig till Socialförsäkringsnämn-
den, därpå Länsrätten, Hovrätten och i några fall även Högsta dom-
stolen.

Processen kan fortgå i många, många år och där medlemmen måste 
ha assistans för att klara alla dessa överklaganden. Idag betalar med-
lemmen denna kostnad själv genom fackföreningsavgiften.

protokoll f.indd   162 2004-09-13   15:56:34



u t v e c k l a n d e  a r b e t e n  |  1 6 3

Vi anser att denna kostnad inte enbart ska åligga organisationen 
utan även arbetsgivaren bör stå för del av kostnaden.

Eftersom AMF består av både arbetsgivare och arbetstagare an-
ser vi att AMF bör kunna anslå medel som förbunden kan äska av 
till detta arbete.

Vi föreslår

att LO arbetar för en utveckling som innebär att AMF tar del i ansvaret 
för en finansiering av arbetet med arbetsskadeutredningar.

Utlåtande
Motionerna 21.15-21.18, 21.01 elfte och tolfte att-satserna, 21.04 åt-

tonde att-satsen, 19.03 andra att-satsen och 19.11 tredje att-satsen

21.15

att även förslitningsskador blir medtagna i ILO-konventionen för 
vad som är godkänd arbetsskada,

att anslag till forskning om belastningsskador ökar och

att arbetsmiljölagen stärks och reglerna för vad som är godkända 

arbetsskador ändras.

21.16

att ersättningsnivåerna i LAF för arbetsskadade följer löneutveck-

lingen.

21.17

att LO agerar för ett förändrat arbetsskadebegrepp i enlighet med 
vad som anförs i motionen.

21.18

att LO arbetar för en utveckling som innebär att AMF tar del i ansva-

ret för en finansiering av arbetet med arbetsskadeutredningar.
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21.01 elfte och tolfte att-satserna

att bevisreglerna i lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) utformas 
så att det blir väsentligt lättare att få en arbetsskada godkänd, 
och på ett sätt som inte missgynnar de som drabbas av arbets-
sjukdom. Full ersättning för inkomstförlust vid arbetsskada ska 

utgå och

att arbetsrelaterad ohälsa inte ska innebära någon inkomstförlust.

21.04 åttonde att-satsen

att arbetsrelaterad ohälsa inte medför inkomstförlust,

19.03 andra att-satsen

att prioritera ett återinförande av arbetsskadesjukpenningen.

19.11 tredje att-satsen

att godkänd arbetsskada ska ersättas med 100 procent.

I motion 21.15 yrkas att förslitningsskadorna blir medtagna i ILO-kon-

ventionen. ILO har en ny konvention där belastningssjukdomar finns 

upptagna. Motionärens krav är tillgodosett. Sverige stödjer denna 

konvention. I många länder tillämpas en lista över vilka sjukdomar 

som kan betraktas som arbetssjukdomar. Där kan ILO-konventionen 

få stor praktisk betydelse om man ratificerar ILO-listan. I Sverige till-

lämpas ett generellt arbetsskadebegrepp, vilket innebär att även nya 

typer av arbetsskador på grund av den tekniska utvecklingen och 

ökad medicinsk kunskap om samband kan tas upp till prövning om 

vad som är arbetsskada. 

Belastningsskador är den vanligaste orsaken till besvär från arbetet 

när det gäller arbetssjukdomar. Styrelsen delar uppfattningen som 

framförs i motionen om att det behövs mer forskning om belastnings-

sjukdomar. LO har via AFA anslagit mycket stora belopp till sådan 

forskning. Men ytterligare forskning måste till på detta område.
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I samma motion krävs förbättrad lagstiftning för bättre arbetsmiljö. 

Det kan säkert behövas en översyn av arbetsmiljölagen,  men i första 

hand gäller en bättre tillämpning av redan existerande lagstiftning. 

Motionären vill ändra kravet på bevisreglerna för vad som ska god-

kännas som arbetsskada. Likartade krav framförs även i motion 21.17. 

Riksdagen har beslutat om en ändrad bevisregel i arbetsskadeför-

säkringen som trädde i kraft den 1 juli 2002. Ändringen var föranledd 

av kritik mot att tidigare lagstiftning tillämpats alltför restriktivt på 

belastnings- och förslitningssjukdomar. Ännu har inget fall prövats 

enligt de nya bevisreglerna, så det är för tidigt att bedöma konse-

kvenserna av förändringen. Givetvis måste en utvärdering göras, men 

innan dess måste vi ha konkreta fall på hur de nya bevisreglerna till-

lämpas.

Motion 21.16 berör indexeringen av arbetsskadelivränta. Riksdagen 

har beslutat om en förbättring av arbetsskadelivränta som trädde i 

kraft den 1 januari 2004. I indexeringen av arbetsskadelivränta ska 

hänsyn tas till både prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Motionä-

rens krav har därmed tillgodosetts.

I motion 21.18 understryks att ett bra utredningsarbete är en förut-

sättning för hur ett olycksfall eller en sjukdom ska bedömas som en 

följd av arbetet. Den fackliga organisationen gör en stor insats via 

sina försäkringsrådgivare, skyddsombud, och övriga fackligt aktiva. 

Rättshjälp som förbundet kan ge den drabbade är en viktig del av 

medlemskapet i facket. Även försäkringskassan har ett stort ansvar 

för att det är ett fullgott beslutsunderlag i arbetsskadeärenden. Om 

förbundet anser att arbetsplatsutredningen är bristfällig ska man se 

till att försäkringskassan gör en komplettering. 

I motionen nämns AMF. Numera heter bolagen AFA. AFA-trygg som 

administrerar TFA-försäkringen har skyldighet att medverka till ett bra 

utredningsunderlag för bedömningen av om det är ett olycksfall eller 

en sjukdom orsakad av arbetet. Motionären vill att AFA anslår medel 

som sedan förbunden kan äska medel från, för att driva processer el-

protokoll f.indd   165 2004-09-13   15:56:35



1 6 6  | u t v e c k l a n d e a r b e t e n

ler ta fram material. Att införa en sådan ordning är ingen god idé. AFA 

skulle då bli en part gentemot förbunden. LO förhandlar med Svenskt 

Näringsliv om informationsmedel för att användas i det fackliga för-

säkringsarbetet. Medlen går dels till förbundens försäkringsarbete, 

dels till utbildning av försäkringsrådgivare, informationsmaterial ex-

empelvis Arbetsskadehandboken, konferenser etc. 

Motion 21.01 vill ändra bevisreglerna. Bevisreglerna har redan ändrats 

med det syftet som motionären anför. Även kravet på full ersättning 

för inkomstförlust är tillgodosett. Samma krav framförs i motion 19.11. 

Ersättning för godkänd arbetsskada utges nu på inkomster upp till 7,5 

prisbasbelopp.

I motionerna 21.01 och 21.04 krävs full ersättning vid arbetsrelaterad 

ohälsa. Det kravet skiljer sig avsevärt från kravet på full ersättning för 

inkomstförlust vid godkänd arbetsskada. Det är inte realistiskt att gå 

så långt som motionen kräver. Försäkringskassan skulle få ta samtli-

ga sina resurser för att bedöma vad som är orsakat av arbetet eller ej, 

vid begäran om sjukpenning. Kravet på införande av arbetsskadesjuk-

penning ligger fast. Styrelsen anser att man ska återinföra arbetsska-

desjukpenning så snart de ekonomiska möjligheterna medger detta. 

Styrelsens förslag

att bifalla motion 21.15 andra att-satsen,

att anse motionerna 19.03 andra att-satsen, 19.11 tredje att-satsen, 
21.01 elfte och tolfte att-satsen, 21.04 åttonde att-satsen, 21.15 
första och tredje att-satserna, motion 21.16 och 21.17 besvarade 

och

att avslå motion 21.18.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Rehabilitering

Motioner
21.19-21.24

21.19
Ohälsa och rehabilitering
Kommunalarbetareförbundet avd Värmlands län

Ohälsan beskrivs idag som ett stort ekonomiskt problem för samhäl-
let. Tyvärr är diskussionen nästan enbart inriktad på ohälsans kostna-
der och knappast alls på det mänskliga lidandet. Den långtidssjuk-
skrivne skuldbeläggs och ifrågasätts både av arbetsgivaren och sam-
hället i stort.

Människor, ofta kvinnor, som blir så kallat utbrända misstänklig-
görs och får känna att de är otillräckliga och svaga som inte orkar 
med. Trots att vi alla vet att arbetslivet har blivit allt mer krävan-
de med kraftigt slimmade organisationer, så läggs det ner stor ener-
gi på att försöka förklara de ökande långtidssjukskrivningarna med 
att svensken är alltför benägen till fusk. När allmänheten tillfrågas 
om vad man tror om andelen fuskande, svarar många att de tror att 
fusk med socialförsäkringarna är mycket vanligt. Undersökningar vi-
sar att en mycket liten del av svenska folket fuskar till sig en sjuk-
ersättning, men dessa resultat slås inte upp på förstasidan i de stora 
tidningsdrakarna. Ej heller de undersökningar som klart och tydligt 
visar ett samband mellan 90-talets stora nedskärningar inom offent-
lig sektor och ökande långtidssjukskrivningar. 

De minskade ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen kan ha fått 
en motsatt effekt. Många har inte råd att sjukskriva sig när de skul-
le behöva, utan är så att säga sjuknärvarande. Detta kan ofta få till 
följd att de i ett senare skede, när kroppen säger definitivt stopp, 
istället blir längre sjukskrivna. 
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Den skuldbeläggning av de sjukskrivna som nu sker måste få ett 
slut. Det underlättar absolut inte ett tillfrisknande att, som icke ar-
betsför på grund av sjukdom, behöva känna sig som en paria på sam-
hällsekonomin. Det är nödvändigt att vända på diskussionen och 
istället börja titta på arbetslivet och vad det är som gör oss sjuka. Vi 
måste få ett mänskligare arbetsliv i Sverige.

Så som arbetslivet fungerar idag och det synsätt på arbetstagar-
na som idag är förhärskande är också förödande för framtiden. Allt 
talar för att vi kommer att få en betydande arbetskraftsbrist inom 
en snar framtid och då har samhället definitivt inte råd att slita ut 
människor i förtid. Alla tillgängliga huvuden, armar och ben behövs 
i arbetslivet i framtiden.

Många arbetsgivare är idag mer benägna att vilja göra sig av med 
den långtidssjukskrivne och så att säga lämpa över problemet på nå-
gon annan instans, än att själv vidta åtgärder för att personen ifråga 
ska kunna återgå till sin arbetsplats.

Beslutet om ett större deltagande och ansvar från arbetsförmed-
lingen i rehabiliteringsärenden kan kanske förbättra möjligheterna 
för den sjukskrivne, men naturligtvis finns också en risk för att yt-
terligare ökade krav på den enskilde.

Vi föreslår

att LO nogsamt följer och bevakar verkningarna av beslutet om ett 
större deltagande från arbetsförmedlingen i rehabiliteringsären-
den, så att detta inte fråntar arbetsgivaren rehabiliteringsansvar 
och innebär ytterligare negativa effekter för den enskilde,

att LO bedriver ett opinionsarbete med syfte att förändra den allmänna 
attityden till långtidssjukskrivna och istället flytta fokus till vilka 
orsaker till ökad sjukskrivning som finns i arbetslivet och

att LOs styrelse tillsätter en arbetsgrupp med uppdraget att dra upp 
riktlinjer för en kampanj på temat – ett mänskligare arbetsliv.
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21.20
Rehabiliteringsersättning
Metallindustriarbetareförbundet avd 3, Halland

Då arbetsgivarna i många fall har svårt att omplacera anställda med ar-
betsrelaterade skador eller andra orsaker och de i de flesta fall är ovil-
liga att finansiera en omskolning så att den anställde kan få en nyan-
ställning får ofta Försäkringskassan bära kostnaderna för detta. Reha-
biliteringsersättningen är ofta begränsad till ett år vilket innebär att 
många utbildningsvägar är stängda för den som inte har ekonomiska 
möjligheter att finansiera en längre utbildning själv. Komvux har till 
exempel utbildningar som är tre terminer. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att rehabiliteringsersättningens längd blir mer flexibel så att våra ska-
dade kamrater får utökade möjligheter till omskolning. 

21.21
Rehabiliteringsutredning
Metallindustriarbetareförbundet avd 3, Halland

När en medlem blir sjuk och måste byta arbete och det inte kan lö-
sas på den egna arbetsplatsen uppmanas ofta våra medlemmar av för-
säkringskassan att godkänna en uppsägning eller att säga upp sig själ-
va. Detta på grund av att arbetsförmedlingen inte tar på sig att hjälpa 
en sjukskriven till ett nytt arbete så länge han/hon har kvar sin gam-
la anställning. 

Vi anser därför att arbetsförmedlingen ska medverka i rehabili-
teringsutredningen från början för att minska riskerna för medlem-
men att hamna i arbetslöshet på grund av sin sjukdom. 
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Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att arbetsförmedlingarna tillförs resurser så att de får möjligheter till 
medverkan vid rehabiliteringsutredningar på ett tidigt stadium. 

21.22
Rehabiliteringsersättning för längre yrkesinriktade utbildningar 
vid långtidssjukskrivning
Kommunalarbetareförbundet, Sörmlands län 

Långtidssjukskrivningarna har under flera år ökat inom verksamhe-
ter där LOs medlemmar arbetar. Det är väl känt, att diagnoser som 
utmattningsdepressioner, utbrändhet och andra stressymptom före-
kommer mest, där man arbetar nära med andra människor, men även 
i andra verksamheter inom LO-kollektivet i dagens alltmer stressade 
samhälle. Många av LOs medlemmar drabbas också av problem i rö-
relseapparaten med långtidssjukskrivning som följd och kan inte gå 
tillbaka till ordinarie arbetsuppgifter

Efter att ha varit långtidssjukskriven under flera år, med en mö-
dosam väg tillbaka till arbetslivet, behövs ofta en ny utbildning för 
att bli anställningsbar. Den långtidssjukskrivne har arbetstränat med 
rehabiliteringspenning från Försäkringskassan inom olika områden 
och förhoppningsvis funnit sin nisch. De lättare arbetsuppgifterna är 
idag begränsade hos de flesta arbetsgivare. Utbildning är ibland den 
enda utvägen att bli anställningsbar i ett nytt yrke. Arbetsgivarna är 
idag inte villiga att betala någon längre utbildning som leder till an-
ställning utanför den egna verksamheten.

En allt vanligare modell har blivit, att den långtidssjukskrivne an-
ställde erbjuds några månadslöner eller en kortare kurs mot att den 
anställde säger upp sig själv. Många medlemmar uppfattar detta som 
”ett flott erbjudande” och upptäcker senare, att de stängs av från rätten 
till ersättning från a-kassan under motsvarande tid (summan omräk-
nad i månadslön och tid). Har jag fått 3 månadslöner eller en summa 
motsvarande 3 månadslöner av arbetsgivaren blir jag avstängd 3 må-
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nader fr o m den dagen jag ansöker om ersättning från a-kassan.
Som organisation måste alla fackliga företrädare på alla nivåer ta 

ett större ansvar gentemot långtidssjukskrivna medlemmar, då alla 
medlemmar inte tar kontakt med ”facket” när de är sjuka. Arbetsgi-
varen har huvudansvaret, men många arbetsgivare har tyvärr brus-
tit i sin roll av olika anledningar.

Arbetsträning/prövning med rehabiliteringsersättning från För-
säkringskassan går bra. Även en 1-årig yrkesinriktad utbildning med 
rehabiliteringsersättning går bra, men är utbildning 2-årig är det 
stopp. Då beviljas inte ens Rehabiliteringsersättning det första året 
av de två. 

Besluten grundar sig på ”Lagen om allmän försäkring” förordning 
(1991:1321) § 3 om rehabiliteringsersättning där det bl a framgår 
att utbildning som kan finansieras med studiemedel enligt studie-
stödsförordningen (2000:655) och därmed jämförlig utbildning får 
rehabiliteringsersättning endast om utbildningen omfattar högst 40 
studieveckor och 

1. inte är en fortsättning eller avslutning på tidigare påbörjad efter 
 gymnasial utbildning
2. inte heller en del av en längre sammanhållen eftergymnasial  
 utbildning.

Att börja studera efter flera års sjukskrivning är en chansning, som 
kräver stor motivation, men man vet inte om varken kropp eller själ 
klarar den utmaningen. Att då vara tvungen att friskskriva sig och ta 
studielån direkt för att utbildningen är 2-årig kan innebära ytterligare 
ett bakslag för individen. Dessa personer är ofta väldigt sköra. Att ta 
studielån, som ska betalas tillbaka senare, för något som kanske efter 
ett tag visat sig vara alltför tufft och man är osäker på om man orkar 
fullfölja utbildningen, kan vara orsak nog att minska motivationen att 
ens börja studera.

Alla parter ska arbeta för att få ner de höga sjuktalen, samtidigt 
som de sjukskrivna ska få ett meningsfullt liv. Ett sätt är då, att för-
ändra texten i ovannämnda lag med tillhörande förordningar och 
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på detta sätt underlätta för de långtidssjuka att utbilda sig och hit-
ta nya arbeten.

Vi föreslår att LO arbetar för

att texterna i ovanstående lag och alla hänvisade förordningar ändras, 
så att rehabiliteringsersättning kan utgå vid en längre yrkesinriktad 
utbildning, oavsett hur lång utbildningen är.

21.23
Rehabilitering
Kommunalarbetarförbundet avd Värmlands län

Ett antal av Kommunals medlemmar kan inte återgå till sitt ordinarie 
arbete efter en tids sjukdom eller skada.

Efter genomförd rehabiliteringsutredning konstaterar arbetsgiva-
ren alltför ofta att något annat arbete inte finns att erbjuda den an-
ställde. Arbetsgivaren anser också att det inte finns ekonomiska re-
surser att tillskapa anpassade arbeten för våra medlemmar, även om 
behov av dessa arbetsuppgifter efterfrågas av verksamheten.

Vår medlem blir uppsagd.
Vår uppfattning är att personer i arbetsledande/chefs ställning har 

betydligt större möjligheter att bibehålla sin anställning hos arbets-
givaren men med förändrade eller anpassade arbetsuppgifter.

Vi föreslår

att LO ska driva frågan kring rehabilitering och ur jämlikhetsaspekt 
på sådant sätt att även våra medlemmar ges möjlighet till fortsatt 
anställning istället för att sägas upp.
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21.24
Sjukskrivnas ställning på arbetsmarknaden och i samhället
Metallindustriarbetareförbundet avd 65, Piteå, avd 105, Malmfälten, 
avd 173 Luleå, avd 294, Kalix.

Vi ser idag med bestörtning att ett antal av våra medlemmar misskre-
diteras på arbetsmarknaden och i samhället. De vi tänker på är våra 
medlemmar som inte kan arbeta kvar på sin arbetsplats på grund av 
sjukdom eller arbetsskada. 

På små arbetsplatser finns oftast inte rehabiliteringsmöjlighet, och 
då får oftast medlemmen lämna arbetsplatsen. Då blir uppsägnings-
orsaken ”personliga skäl” och ofta med tillägg ”hälsoskäl”. 

Ofta går det till så att medlemmen blir sjukskriven en period, och 
sedan efter rehabilitering så dras sjukpenningen in helt eller delvis. 
Då uppkommer oftast en arbetsbristsituation för den enskilda per-
sonen. 

Nu ser vi hur försäkringskassan har börjat agera snabbt och dra 
in sjukpenningen utan rehabilitering, på grund av att deras försäk-
ringsläkare anser att våra medlemmar är 100 procent arbetsföra på 
annan arbetsplats än den man är anställd på vid tillfället. För med-
lemmen innebär detta att han/hon blir utan någon som helst eko-
nomisk ersättning. 

Vi kan visserligen överklaga beslutet, men det tar ju tid, och vad 
ska medlemmen leva på under den tiden? Enligt en dom från AD 
1994 (Stena Line-domen), så behöver arbetsgivaren heller inte be-
tala lön under uppsägningstiden om inte den anställde kan utföra 
något arbete hos denne. Enda sättet som vi kan se till att medlem-
men får ersättning, är via a-kassan. 

Vi ser också att Försäkringskassan drar in sjukpenning retroak-
tivt. Vi anser att det är fullständigt barockt att något sånt ska få fö-
rekomma.

Sammantaget innebär detta ett antal problemställningar. 
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1. Våra medlemmar som sägs upp på grund av sjukdom riskerar att  
tappa sin lilla ”fallskärm”, (uppsägningslönen) när man inte kan 
arbeta kvar av hälsoskäl.

2. Våra medlemmar får ofta försörjningsproblem när deras sjukpen-
ning dras in av hälsoskäl, och de heller inte får lön eller a-kassa.

3. Våra medlemmar tappar sin företrädesrätt till återanställning vid 
sjukdom eftersom de sägs upp på grund av personliga skäl. 

4. Våra medlemmar riskerar att få sjukpenningen indragen för ”svun-
nen tid” –retroaktivt. Det finns mer att ta upp kring denna proble-
matik, men för tillfället stannar vi där.

Vi föreslår att LO får i uppdrag

att tillsätta en arbetsgrupp som ser över situationen för de LO-med-
lemmar som måste lämna arbetet på grund av sjukdom och/eller 
arbetsskada, både på arbetsplatsen och i samhället, 

att efter avslutat utredningsarbete uppdra åt LOs styrelse att försöka 
påverka lagstiftaren om nödvändiga förändringar i arbetsmarknads-
lagar, socialförsäkringslagar och försäkringskassans regler och

att uppdra åt LOs styrelse att verka i ett opinionsbildande syfte utifrån 
utredningens resultat.

Utlåtande
Motionerna 21.19-21.24 och 21.01 åttonde att-satsen

21.19

att LO nogsamt följer och bevakar verkningarna av beslutet om ett 
större deltagande från arbetsförmedlingen i rehabiliteringsären-
den, så att detta inte fråntar arbetsgivaren rehabiliteringsansvar 
och innebär ytterligare negativa effekter för den enskilde,
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att LO bedriver ett opinionsarbete med syfte att förändra den all-
männa attityden till långtidssjukskrivna och istället flytta fokus 
till vilka orsaker till ökad sjukskrivning som finns i arbetslivet 

och

att LOs styrelse tillsätter en arbetsgrupp med uppdraget att dra upp 
riktlinjer för en kampanj på temat – ett mänskligare arbetsliv.

21.20

att rehabiliteringsersättningens längd blir mer flexibel så att våra 

skadade kamrater får utökade möjligheter till omskolning. 

21.21

att arbetsförmedlingarna tillförs resurser så att de får möjligheter 
till medverkan vid rehabiliteringsutredningar på ett tidigt sta-

dium. 

21.22

att texterna i ovanstående lag och alla hänvisade förordningar änd-
ras, så att rehabiliteringsersättning kan utgå vid en längre yrkes-

inriktad utbildning, oavsett hur lång utbildningen är.

21.23

att LO ska driva frågan kring rehabilitering och ur jämlikhetsaspekt 
på sådant sätt att även våra medlemmar ges möjlighet till fort-

satt anställning istället för att sägas upp.

21.24

att tillsätta en arbetsgrupp som ser över situationen för de LO-med-
lemmar som måste lämna arbetet på grund av sjukdom och/el-

ler arbetsskada, både på arbetsplatsen och i samhället, 

att efter avslutat utredningsarbete uppdra åt LOs styrelse att för-
söka påverka lagstiftaren om nödvändiga förändringar i arbets-
marknadslagar, socialförsäkringslagar och försäkringskassans 

regler och
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att uppdra åt LOs styrelse att verka i ett opinionsbildande syfte uti-

från utredningens resultat.

21.01 åttonde att-satsen

att samhället ställer ökade resurser till förfogande för arbetslivsin-
riktad rehabilitering. Det måste också införas sanktionsmöjlig-
heter mot arbetsgivare som inte följer lagstiftningen angående 
rehabilitering.

Motionerna redovisar de stora problem som idag finns inom anpass-

nings- och rehabiliteringsområdet samt avsaknaden av åtgärder på 

arbetsplatserna och från samhällets sida. 

Under 90-talet höjdes produktiviten i många verksamheter främst 

genom högre tempo och färre pauser. 1992 till 1997 hade 1,2 miljoner 

löntagare haft någon period av arbetslöshet (SCB). De som var i ar-

bete fick göra mer. Detta är ett skäl till att sjukfrånvaron ökat.

Ökningen i långtidsfrånvaron bör delvis betraktas som ett resultat 

av att vi inte förmått anpassa arbetslivet till de förändrade förutsätt-

ningar som en åldrad befolkning innebär. Den demografiska utveck-

lingen gör oss alltmer beroende av att människor vill och orkar delta 

i arbetslivet högre upp i åldrarna. Att förbättra arbetslivets anpass-

ningsförmåga kommer att bli allt viktigare framöver. Hela samhällets 

produktion riskerar också att sjunka eftersom färre orkar om det inte 

skapas förutsättningar för ett mänskligare arbetsliv. 

Det är därför viktigt i likhet med det som tas upp i motion 21.19 att 

debatten inte sker endast med inriktning på ohälsans kostnader utan 

också på det mänskliga lidandet. LO delar motionärens synpunkter 

och att debatten måste breddas med information om förebyggande 

och anpassade åtgärder på arbetsplatserna samt att det förs en dis-

kussion om hur utrymmet kan öka så det kan skapas ett arbetsliv där 

alla kan bidra efter sin egen förmåga. Detta förutsätter även att dessa 

diskussioner förs på arbetsplatserna där toleransen gentemot låg-

presterande eller i annat avvikande personer måste öka.
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Att den ökande ohälsan skulle bero på ett ”överutnyttjande” av soci-

alförsäkringssystemet som förs fram i debatten idag delas inte av LO. 

Vi har tidigare haft ett system utan karensdagar och med högre ersätt-

ning än det vi har idag utan att människor för den skull var sjukare. 

Det är viktigt att komma ihåg att det som förs fram i debatten till stor 

del beror på brister i åtgärder på arbetsplatserna och hos samhället 

och inte hos enskilda personer. Brister i den arbetslivsinriktade reha-

biliteringen och många gånger oviljan från arbetsgivare till anpass-

ning och rehabiliteringsinsatser är en stor orsak till att sjukfallen blivit 

mycket långa. 

I motionerna 21.19, 21.21, 21.23 samt 21.01 ställs krav på att mer re-

surser tillförs den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, större ansvar 

och deltagande från arbetsförmedlingarna i rehabiliteringsprocessen 

och att LO bevakar verkningarna av detta deltagande så att det inte 

fråntar arbetsgivaren ansvaret. 

Regeringen uppdrog i januari 2003 åt AMS och RFV att föreslå hur en 

ny arbetslivsinriktad rehabilitering kan utformas så att fler sjukskriv-

na ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete. För att stödja detta 

föreslås ett permanent uppdrag för Arbetsmarknadsverket att utöka 

insatserna för tre grupper a) arbetslösa sjukskrivna, b) sjukskrivna 

anställda som bedöms ha ett arbete de inte kan återgå till och c) per-

soner med sjuk- eller aktivitetsersättning. AMS och RFV la i juni 2003 

fram ett antal förslag till åtgärder till regeringen för myndighetsge-

mensamma mål samt de resurser som krävs för att genomföra dessa.

LO har i sitt remissyttrande i stort sett ställt sig positiv till det förslag 

som lagts till myndighetsövergripande mål. Men för de insatser som 

föreslås när det gäller sjukskrivna med anställning är det viktigt att 

säkerställa att arbetsgivaren bedriver ett förebyggande arbetsmiljö-

arbete och i första hand fullföljer sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstift-

ningen och lagen om allmän försäkring. Det finns en risk för arbetsgi-

vare att alltför lätt göra bedömningen att en person inte kan återgå till 

sin anställning och att skyldigheterna till rehabilitering, anpassning 

och eventuell omplacering inom arbetsplatsen inte följs. LO anser att 
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metoder för att säkerställa detta bör utvecklas samt att AMS och RFV 

tydliggjort detta i sitt förslag.

I motionerna 21.20 och 21.22 krävs en mer flexibel och förlängd reha-

biliteringsersättning vid utbildning.

LO delar motionärernas uppfattning och har länge drivit frågan om en 

förlängd och flexiblare rehabiliteringsersättning som ska kunna finan-

siera en längre utbildning om behov finns till omorientering på grund 

av hälsoskäl. För LO-förbundens medlemmar är detta oerhört viktigt 

med tanke på att många är i behov av att uppdatera sina grundkun-

skaper innan en ny yrkesutbildning kan påbörjas och att då gränsen 

som idag är satt till ett år inte är förenlig till dagens kunskapsbehov. 

LO vill även peka på den möjlighet till ersättning för utbildning som 

finns via arbetsskadeförsäkringen och som inte ger denna begräns-

ning som den gör via lagen om allmän försäkring.

I AMS och RFVs förslag till en effektivare arbetslivsinriktad rehabilite-

ring föreslås att rehabiliteringsersättning ska kunna utgå vid utbild-

ning efter behov upp till arton månader. LO ser positivt på denna mer 

flexibla användning av rehabiliteringsersättningen men anser det 

viktigt att det är individens behov som ska vara styrande.

LO anser att det är oerhört viktigt att bevaka det fortsatta myndighets-

gemensamma mål som kommer att upprättas samt de förändringar 

som regeringen aviserat i den gemensamma avsiktsförklaringen med 

vänsterpartiet och miljöpartiet inom ohälso- och rehabiliteringsområ-

det.

I motion 21.01 krävs att sanktioner införs mot arbetsgivare som inte 

följer lagstiftningen angående rehabilitering. 

LO delar motionärens uppfattning och har sedan en längre tid drivit 

att försäkringskassan ska ha rätt till sanktioner där arbetsgivare inte 

uppfyller sitt rehabiliteringsansvar. 
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För att förstärka möjligheterna för lokala fackliga organisationer att 

driva positiva förändringar när det gäller anpassning och rehabilite-

ring är det angeläget att kräva regler i riksavtalen om stärkt fackligt 

inflytande. Detta ska också ses ur ett jämställdhetsperspektiv, vil-

ket också anförs i motion 21.23. Regeringen har tillsammans med 

vänsterpartiet och miljöpartiet slagit fast en avsiktsförklaring för ett 

hälsosammare arbetsliv som även innefattar en tydligare lagstiftad 

rättighet för individen till rehabilitering, gentemot både arbetsgivare 

och myndigheter.

Ett större samarbete har i de flesta län påbörjats mellan försäkrings-

kassan och arbetsmiljöinspektionen. LO har ställt sig positivt till detta 

och att den verksamheten bör utvecklas.

Övriga rehabiliteringsfrågor
I motion 21.24 föreslås att LO tillsätter en arbetsgrupp för att utreda 

situationen för dem som måste lämna arbetslivet på grund av sjuk-

dom eller skada och att LOs styrelse verkar för de åtgärder som krävs 

utifrån utredningen samt i opinionsbildande syfte drar upp riktlinjer 

för en kampanj för ett mänskligare arbetsliv.

LOs styrelse anser att en förutsättning för välfärd är att alla arbetar 

efter sin förmåga. I augusti 2003 var emellertid en miljon människor 

mellan 16 till 65 år utan arbete eller studier. Hälften av dem hade sjuk-

ersättning (förtidspension) och en tredjedel var arbetslösa. 190 000 

hade varit sjukskrivna mer än 180 dagar (varav 65 procent kvinnor). 

I samarbete med SCB har LO under 2003 påbörjat en förstudie för 

att kartlägga den aktuella målgruppen. LOs Miljö- och Arbetslivsut-

skott har genomfört det förbundsgemensamma arbetsmiljöprojektet 

”LARM” 2001-2002 samt Arbetsmiljöåret 2003. ”LARM” drog upp 

riktlinjer för det lokala arbetsmiljöarbetet som fortgår.
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Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 21.19 första och andra att-satserna, 21.20-  
 21.23, 21.24 andra och tredje att-satserna och 21.01 åttonde att- 
 satsen och

att anse motionerna 21.19 tredje att-satsen och 21.24 första att-satsen 
besvarade.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Företagshälsovård

Motioner
21.25-21.29

21.25
Företagshälsovård
Metallindustriarbetareförbundet avd 65, Piteå

I dagens samhälle skapar jakten på pengar ökade kostnader för ohälsa, 
orsakad av arbetet både i företag och offentlig sektor.

Med dagens ökade arbetstempo, tuffare arbetsmarknad och för-
ändrade socialförsäkringssystem blir det viktigare än någonsin att få 
tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård i tillräcklig omfatt-
ning och med rätt inriktning, i första hand förebyggande. 

Det är dags att investera i arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

Vi föreslår 

att en lag stiftas där alla arbetsgivare tvingas ansluta sig till en före-
tagshälsovård.

21.26
Företagshälsovård
Metallindustriarbetareförbundet avd 3, Halland

Idag är det alldeles för många företag som inte har avtal med någon 
företagshälsovård och på många arbetsplatser där det finns avtal med 
företagshälsan fungerar dessa mer som en vårdcentral än en förebyg-
gande hälsovård. Vi vill att reglerna för hur en företagshälsa ska fung-
era ses över och att det finns en regelbunden kontroll av att dessa reg-
ler följs. 
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Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att det blir en obligatorisk företagshälsovård och 

att det finns en kvalitetskontroll utförd av Arbetsmiljöverket.

21.27
Obligatorisk företagshälsovård 
Skogs- och Träfacket avd 16, Kristianstad

Inom hela skogs- och tränäringen är belastningsskador ett stort pro-
blem med långa sjukskrivningar som följd. Ofta stöter de regionala 
skyddsombuden på medlemmar och arbetsgivare, som i sin tur vitt-
nar om att det inte finns fungerande företagshälsovård på arbetsplats-
erna. Ofta fungerar det så att då sjukdom inträder hos medlemmen 
blir vederbörande skickad till den lokala primärvården och i bästa fall 
står arbetsgivaren för kostnaden.

Fungerande företagshälsovård med rehab-insatser fungerar bara 
på de större företagen. Vid upphandling av tjänster med företags-
hälsovården, så är ofta inte någon arbetsmiljökunnig från organisa-
tionen närvarande t ex skyddsombud, huvudskyddsombud eller re-
gionalt skyddsombud som sakkunnig. I företag med fungerande fö-
retagshälsovård där upphandling äger rum med arbetsmiljökunnig 
deltagande så blir det ofta tal om förebyggande hälsovård.

Vi föreslår 

att obligatorisk företagshälsovård ska införas i kollektivavtalet och

att det vid upprättande av avtal med företagshälsovården även sak-
kunnig förtroendevald på arbetsmiljöområdet ska delta.
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21.28
Företagshälsovård – lagstadgat för alla
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

Företagshälsovården i landet har blivit ordentligt försämrad sedan stats-
bidragen till företagshälsovård togs bort. Anställda i många företag har 
inte tillgång till en förebyggande företagshälsovård. I vissa företag har 
man valt att helt och hållet avstå från företagshälsovård. 

Detta kommer på sikt med all säkerhet att öka ohälsan och ar-
betsskadeantalet. 

Frågan om arbetsmiljö och företagshälsovård är inte en enskild 
angelägenhet för arbetsmarknadens parter, eftersom kostnaden för 
en dålig arbetsmiljö till slut ändå alltid drabbar samhället som hel-
het i form av sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Det är där-
för nödvändigt att i lag föreskriva en viss nivå på företagshälsovår-
den i företagen.

Den viktigaste delen av en god företagshälsovård är det förebyg-
gande arbete som bedrivs i samverkan mellan skyddsingenjör, läka-
re och sjukgymnast, för att förbättra arbetsmiljö och lära ut ergono-
miskt riktiga arbetsmetoder. Företagshälsovården har också en vik-
tigt funktion när det gäller rehabiliteringsarbetet. Företagshälsovår-
den bör därför förutom den rena sjukvårdskompetensen ha teknisk 
och ergonomisk kompetens och även kompetens rörande den psy-
kosociala miljön.

Det kommer att betyda oerhört mycket för alla medlemmar som 
idag har arbetsgivare med ett nästan obefintligt intresse av anslutning 
till företagshälsovård, om företagshälsovården blir obligatorisk. In-
vesteringar i friskvård och en god arbetsmiljö betalar sig snabbt för 
företagen. Ohälsan bland människor ute i arbetslivet måste brytas.

Arbetsgivarna har ansvaret för att människor inte blir sjuka av 
jobbet. Det är inte rimligt att samhället ska ta hela rehabiliterings-
ansvaret för dem som blivit sjuka på grund av sitt arbete. Företaget 
måste ta ett större ansvar för att de anställda ska kunna komma till-
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baka till jobbet efter längre sjukskrivning. Ingen medlem ska behö-
va gå från sjukdom till arbetslöshet.

Detta kan enkelt finansieras genom att sjukskrivningskostnader-
na minskar i takt med att människor blir friskare.

Vi föreslår att LO verkar för 

att lagen om obligatorisk företagshälsovård måste återinföras,

att företagsvård införs som en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare 
att tillhandahålla för sin personal och

att företagshälsovården finansieras genom statsbidrag.

21.29
Ohälsan – ett samhällsproblem
Metallindustriarbetareförbundet avd 10, Östra Skaraborg
Många människor har någon gång i livet bekymmer med att få arbete 
och fritid att gå ihop. Kraven blir stundtals för stora, beroende dels på 
arbete, dels på omgivningen i den sociala sfären. Det medför tyvärr 
att kroppen till slut säger ifrån, såväl fysikt som psykiskt.

Att kunna se och känna varningssignalerna vid sådana tillfällen 
är av förståeliga skäl väldigt svårt. Inte minst då det handlar om att 
våga och vilja säga nej, jag hinner inte, jag kan inte. Istället fortsätter 
arbetet i de gamla hjulspåren, vilket till slut leder till depression, or-
keslöshet, apati och med uppenbara risker för fysiska skador.

Konsekvenserna avläses i sjukskrivningarna. I Västsverige uppgick 
antalet långtidssjukskrivna till närmare 50 000 människor i slutet av 
förra året. Antalet förtidspensionärer uppgick vid samma tidpunkt 
till 94 000 människor. Tillåts de senare (numera sjukersättning) öka 
i år i samma takt som under 2002 kommer antalet att överskrida 
100 000 människor i slutet av 2003. Allt enligt rapport från LO-di-
striktet i Västsverige, som på ett systematiskt sätt följer förändring-
arna i både sjuk- och ohälsotalen i varje kommun. 

Åtgärder mot ohälsans utbredning spänner över flera områden, 
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och har fått fastare konturer under det senaste året. Det överordna-
de målet – en halvering av sjukskrivningarna – innebär för Västsve-
riges del att antalet sjukskrivningsdagar ska reduceras med 8–9 mil-
joner dagar senast under 2008 jämfört med utgångsläget. 

I relation till arbetslivet finns det anledning att ännu mer upp-
märksamma ansvaret för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som 
åvilar alla arbetsgivare enligt gällande lagstiftning. Insikten måste 
breddas och fördjupas om denna hörnsten i det förebyggande arbe-
tet mot ohälsa på arbetsplatserna. 

De anställdas tillgång till företagshälsovård av hög kvalité är också 
en ofrånkomlig del av det förebyggande arbete. I det här samman-
hanget kan behovet prövas av att på läkares inrådan skapa möjlighe-
ter för en så kallad ”frivecka ” för enskilda. En sådan möjlighet förut-
sätter att denna ingår i en rehabiliteringsplan, och en samlad över-
syn av arbetsmiljön på arbetsplatsen. 

Företagshälsovårdens betydelse är också oomtvistad i rehabilite-
ringsarbetet för redan anställda som har drabbats av besvär med sin 
hälsa på arbetsplatsen. Den är ånyo föremål för en statlig utredning. 
Förväntningarna ska vara stora på att detta leder till förslag som stär-
ker de anställdas rätt till företagshälsovård. 

Utredningen förutsätts också pröva på vilket sätt alla arbetsgivare 
ska anslutas till företagshälsovården. Arbetsgivare som är bundna av 
kollektivavtal borde oberoende av utredningen anslutna sig till fö-
retagshälsovården om de redan inte är det. 

Ett särskilt uppdrag har sjuka arbetslösa människor som mål-
grupp. De uppskattas till cirka 20 procent av alla arbetslösa männi-
skor, vilket innebar cirka 12 000 människor vid det senaste årsskif-
tet enbart i Västsverige. 

Även om denna form för samverkan är ny så visar erfarenheter-
na hittills att den är viktig och ändamålsenligt och för all del även 
andra som är relevanta med hänsyn till målet att halvera sjukskriv-
ningarna inom en femårsperiod. 
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Vi föreslår 

att offensiva insatser sker i syfte att förstärka insatserna till stöd för 
systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser,

att alla löntagare ska säkras tillgång till företagshälsovård inom tre år 
och

att fackförbunden och LO prioriterar arbetet för att alla arbetsgivare 
som är bundna av kollektivavtal blir anslutna till företagshälsovår-
den före utgången av år 2005. 

Utlåtande
Motionerna 21.25-21.28, 21.29 andra och tredje att-satserna, 20.18 

sjunde att-satsen, 21.01 nionde att-satsen och 21.05 tredje att-satsen

21.25

att en lag stiftas där alla arbetsgivare tvingas ansluta sig till en före-

tagshälsovård.

21.26

att det blir en obligatorisk företagshälsovård och 

att det finns en kvalitetskontroll utförd av Arbetsmiljöverket.

21.27

att obligatorisk företagshälsovård ska införas i kollektivavtalet och

att det vid upprättande av avtal med företagshälsovården även sak-

kunnig förtroendevald på arbetsmiljöområdet ska delta.

21.28

att lagen om obligatorisk företagshälsovård måste återinföras,
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att företagsvård införs som en lagstadgad skyldighet för arbetsgi-
vare att tillhandahålla för sin personal och

att företagshälsovården finansieras genom statsbidrag.

21.29 andra och tredje att-satserna

att alla löntagare ska säkras tillgång till företagshälsovård inom tre 
år och

att fackförbunden och LO prioriterar arbetet för att alla arbetsgivare 
som är bundna av kollektivavtal blir anslutna till företagshälso-

vården före utgången av år 2005. 

20.18 sjunde att-satsen

att LO tillskriver regeringen i syfte att framföra kravet på att samt-
liga arbetsgivare ska vara anslutna till, eller i egen regi tillhan-
dahålla, en obligatorisk, auktoriserad och subventionerad Före-

tagshälsovård.

21.01 nionde att-satsen

att företagshälsovården ska vara en högt kvalitativ och neutral 
expertfunktion som är obligatoriskt lagstadgad för alla arbetsta-

gare på arbetsmarknaden, oavsett anställningsform.

21.05 tredje att-satsen

att LO genom det socialdemokratiska partiet ska verka för föränd-
rad lagstiftning som gör att alla företag ska vara anslutna till en 
företagshälsovård.

I motionerna 21.25-21.28, 21.29 andra och tredje att-satserna, 20.18 

sjunde att-satsen, 21.01 nionde att-satsen samt 21.05 tredje att-satsen 

framförs kravet på att alla ska ha tillgång till företagshälsovård. 

Några av de faktorer som motionärerna tar upp som bidragande orsa-

ker till att arbetsmiljön har försämrats och ohälsan ökar är det ökande 

arbetstempot, tuffare arbetsmarknad och att många företag inte har 
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avtal med företagshälsovård. Styrelsen anser i likhet med motionä-

rerna att företagshälsovården ska vara obligatorisk för alla och att 

företagshälsovården i första hand ska arbeta med att förebygga att 

ohälsa uppstår.

Styrelsen anser att det är oerhört viktigt med en obligatorisk företags-

hälsovård och har drivit den frågan i olika sammanhang. Det är också 

helt i enlighet med ILOs konvention och vidhängande rekommenda-

tion. En obligatorisk företagshälsovård bör regleras i avtal men det 

behövs troligtvis en lagstiftning i botten. Mot bakgrund av detta anser 

styrelsen att motionerna 21.25, 21.26 första att-satsen, 21.27 första 

att-satsen, 21.28 första och andra att-satsen, 21.01 nionde att-satsen 

samt 21.05 tredje att-satsen bör bifallas samt att motionerna 21.29 

andra och tredje att-satserna och 20.18 sjunde att-satsen anses  

besvarade.

Det är betydelsefullt vilka tjänster som företaget handlar upp av fö-

retagshälsovården. Företagshälsovården ska, precis som framförs i 

motion 21.01, vara av hög kvalitet. Det är angeläget att arbetstagarna 

har inflytande över företagshälsovårdens inriktning så att den är en 

partsgemensam resurs som både arbetsgivare och anställda känner 

att de har nytta av. Som motionären i 21.27 menar är det viktigt med 

ett fackligt inflytande vid upphandling av företagshälsovård. 

Enligt motion 21.26 ska det finnas en kvalitetskontroll utförd av Ar-

betsmiljöverket. Om inte parterna kan komma överens om regler om 

företagshälsovård i avtal så måste lagen stärkas med obligatorium 

och kompletteras med föreskrifter som reglerar innehållet i företags-

hälsovården på ett tydligt sätt. Arbetsmiljöverkets inspektioner måste 

bli effektivare när det gäller att kontrollera om företagen efterlever ar-

betsmiljölagens krav på företagshälsovården. Styrelsen anser i likhet 

med motionären i 21.26 att det är nödvändigt med någon typ av kvali-

tetskontroll för att säkerställa att innehållet i företagshälsovården har 

en inriktning mot det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
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Ett stort problem är att anslutningen till företagshälsovården är 

mycket bristfällig i små företag. Kostnadsaspekterna framförs ofta 

från arbetsgivarna som det största hindret för att de ska handla upp 

tjänster från företagshälsovården. Från företagshälsovårdens sida 

är inte de små företagen lönsamma att ha som kunder. Problemet 

är ofta att de små arbetsgivarna inte ser nyttan med att anlita en 

företagshälsovård. Motion 21.28 framför att företagshälsovården 

ska finansieras genom statsbidrag. Styrelsen anser att företagshäl-

sovården bör få andra intäkter än från arbetsgivarna. Det kan ske på 

olika sätt där statsbidrag kan vara ett sätt men det finns också andra. 

Detta är något som kommer att behandlas i den statliga utredning om 

FHV som är tillsatt och ska lägga förslag 31/12 2004. Det viktigaste är 

emellertid att staten satsar ordentligt med resurser på utbildning av 

FHV-personal.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 21.25, 21.26 första att-satsen, 21.27, 21.28  
 första och andra att-satserna, 21.01 nionde att-satsen och 21.05  
 tredje att-satsen och

att anse motionerna 21.26 andra att-satsen, 21.28 tredje att-satsen, 
21.29 andra och tredje att-satserna, 20.18 sjunde att-satsen 
besvarade.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Arbetsorganisation
Ensamarbete

Motioner
21.30-21.43

21.30
Farligt ensamarbete i handeln
Handelsanställdas förbund och Transportarbetareförbundet

Många arbetstagare finns på arbetsplatser där rån, våld eller hot om 
våld är vanligt. Psykiskt och fysiskt våld, en hotfull eller våldsam situ-
ation kan vara och är ofta en tragedi för den enskilde. Rädsla och risk 
för att bli utsatt för våld på sitt arbete är ett allvarligt arbetsmiljöpro-
blem för stora yrkesgrupper. 

För butiksanställda inom såväl butiker, kiosker och servicebutiker 
som för anställda på bensinstationer har risken för att utsättas för 
rån ökat dramatiskt då antalet butiksrån har ökat kraftigt ända sedan 
mitten av 1970-talet. En särskilt stor ökning har skett sedan 1989. 
Mellan 1975 och 2002 har det skett en ökning med 292 procent. 
Under 2002 polisanmäldes 796 butiksrån och allt tyder på att bu-
tiksrånen kommer att öka ytterligare under 2003. Fram till och med 
det tredje kvartalet i år har 621 butiksrån begåtts och håller denna 
trend i sig under årets sista månader kommer butiksrånen att närma 
sig i storleksordningen 830 stycken. Antalet butiksrån innebär mer 
konkret att lite drygt två butiker per dag utsätts för rån. Men, det är 
inte den enda typ av våldssituation som anställda inom handeln ut-
sätts för. Utsatthet för andra våldsamma och hotfulla situationer el-
ler att hamna i konflikt med kunder är också mycket vanligt.

Enligt en enkätundersökning som Handels genomförde i februa-
ri 2003 uppgav närmare 33 procent av Handels butiksanställa med-
lemmar att de är oroliga för att drabbas av rån, hot och våld i arbe-
tet. Undersökningen visade också att endast 41 procent erhållit sä-
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kerhetsutbildning. En ständig rädsla för att bli utsatt för rån är i sig 
en stor stressfaktor i arbetet och att arbetsmiljön är sådan för tusen-
tals arbetstagare är oacceptabelt. Det är en självklar rättighet för alla 
arbetstagare att ha en bra arbetsmiljö. 

Inom den privata servicesektorn finns ett tydligt samband mellan 
ensamarbete och utsatthet för rån eller annat fysiskt våld. Butiksrån 
sker i två tredjedelar av fallen vid ensamarbete i butik och en majo-
ritet av butiksrånen sker på kvälls- och nattetid. Butiksrån är också 
i hög utsträckning att betrakta som slumpmässiga och inte som pla-
nerade. Att ha lite personal, sena öppettider och lägen med låga hy-
reskostnader har blivit de mindre butikernas konkurrensmedel mot 
stormarknaderna – en konkurrenssituation som givetvis ökar rånris-
kerna. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (2002) löper 
videobutiker störst risk att drabbas av rån. Därefter följer livsmed-
els-, kiosk- och tobakshandel respektive bensinstationer.

Ett problem med rån-, hot- och våldssituationer i arbetslivet är 
att dessa i första hand är att betrakta som psykosociala arbetsmiljö-
problem. I det hårdnade arbetsklimat som blivit ett faktum på den 
svenska arbetsmarknaden, är det svårare att driva krav på en god psy-
kosocial arbetsmiljö jämfört med att ställa krav på en god fysisk ar-
betsmiljö. Detta kan antagligen sättas i samband med att psykoso-
ciala arbetsmiljökrav dels inte varit föremål för det fackliga arbets-
miljöarbetet lika länge som de fysiska, dels att det främst är inom 
de kvinnodominerade sektorerna på arbetsmarknaden som problem 
med rån, hot och våld är vanligt. Vi upplever att psykosociala ar-
betsmiljöproblem inte ges lika stor tyngd som fysiska arbetsmiljö-
problem och det är allvarligt. 

I 3 kap 2 § Arbetsmiljölagen lyfts det fram att arbetsgivaren har 
en skyldighet att vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och att det, i denna skyldighet, ingår att beak-
ta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som ensamarbete kan 
innebära. Vidare anges i AFS 1993:2, Våld och hot om våld i arbets-
miljön, att arbetsgivaren har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen 
och att han/hon ska utreda risker samt vidta riskförebyggande åtgär-
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der. Det föreskrivs också i 8 §: ”Innebär en arbetsuppgift en påtag-
lig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamar-
bete.” Med tanke på statistiken avseende butiksrån är det tveksamt 
om ensamarbete kan anses vara tillåtet i butiker på kvällar och nät-
ter enligt AFS 1993:2.

Även om både AML och föreskriften om våld och hot om våld 
i arbetsmiljön med de särskilda skrivningarna om riskerna med en-
samarbete tydligt klargör arbetsgivaransvaret, har dessa i praktiken 
inte hindrat den kraftiga ökningen av butiksrån. Från arbetsgivar-
håll hävdas ofta att man inte kan råda över samhällsutvecklingen 
och att ansvaret för det ökande antalet butiksrån inte kan lastas ar-
betsgivarna. Denna invändning kan förvisso till viss del vara hållbar. 
Samtidigt vet vi att sena öppethållanden och nattöppet i kombina-
tion med ensamarbete innebär att tillgängligheten och möjligheter-
na att begå butiksrån ökar. Och, arbetsgivaren är oavsett orsak till 
ökningen av rån-, hot- och våldssituationer i arbetslivet ansvarig för 
att arbetsmiljön är god.

Arbetsmiljölagen samt föreskrifter om ensamarbete och våld i ar-
betslivet tycks inte tas på det stora allvar och efterlevas som de bor-
de. Inte heller tycks Arbetsmiljöinspektionerna ge säkerhetsfrågor 
lika hög prioritet som frågor som rör mer fysiska arbetsmiljöaspekter, 
även om arbetsmiljöinspektionerna under 2003 gjort riktade tillsyns-
insatser på t ex butiksområdet i storstadslänen. 

Mer resurser måste satsas på att ta itu med den rån-, hot- och 
våldssituation som är en del av vardagen för många som arbetar inom 
serviceyrken där kontanter och andra stöldbegärliga varor alltid kom-
mer att finnas i omlopp. Majoriteten av dem som arbetar i butiker är 
kvinnor och ungdomar och deras arbetssituation med avseende på 
psykisk stress och risker för hot och våld måste på ett tydligare sätt 
lyftas fram i arbetsmiljöarbetet. Det är mycket allvarligt att ungdo-
mar som i många fall har arbetsplatser inom detaljhandeln som för-
sta kontakt med arbetslivet får denna negativa erfarenhet. 

För att vända den utvecklingen vi ser idag gällande rån, hot och 
våld i arbetslivet krävs en samlad strategi där samtliga berörda parter 
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(fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, politiker, Arbets-
miljöverket och arbetsmiljöinspektioner, polisen samt brottsförebyg-
gande rådet) involveras. Ett viktigt led i en sådan strategi måste bl a 
innefatta att man pekar på insatser som leder till minskad kontant-
hantering och att arbetsgivare tar det ansvar för säkerhetsutbildning 
och säkerhetsrutiner som föreskrivs. Men, för att vända den butiks-
råneutveckling vi ser idag, krävs ett generellt förbud mot farligt en-
samarbete på kvällar och nattetid för hela handeln. Att regeringen i 
september 2002 beslutade att förbjuda ensamarbete nattetid på ben-
sinstationer om inte vissa säkerhetsvillkor är uppfyllda, är ett steg i 
rätt riktning, men, som sagt, ett sådant förbud måste omfatta hela 
handeln och inte enbart bensinstationer. 

Vi föreslår

att LO i alla arbetsmiljösammanhang med kraft och systematiskt verkar 
för att psykosociala arbetsmiljöproblem ges ökad och lika tyngd 
som fysiska arbetsmiljöproblem, 

att LO, i kraft av inflytelserik arbetsmarknadspart, verkar för och stödjer 
Handels och Transports krav att förbjuda det farliga ensamarbetet 
i handeln, 

att LO initierar samtal med regeringen och Socialdemokraterna om 
problematiken kring rån, hot och våld i arbetslivet och

att LO ges i uppdrag att aktivt arbeta för att en samlad strategi mot 
rån, hot och våld i arbetslivet där samtliga berörda parter involveras 
kommer till stånd.

21.31
Förbjud farligt ensamarbete 
Hotell och Restaurang Facket

Många arbetstagare finns på arbetsplatser där rån, våld eller hot om 
våld är vanligt. Psykiskt och fysiskt våld, en hotfull eller våldsam si-
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tuation kan vara och är ofta en tragedi för den enskilde. Rädsla och 
risk för att bli utsatt för våld på sitt arbete är ett allvarligt arbetsmil-
jöproblem för stora yrkesgrupper. Ensamarbete bör undvikas och en-
dast förekomma i undantagsfall och då med hög säkerhet och trygg-
hetskänsla för de anställda.

De av HRFs medlemmar som har det största utbudet av ensam-
arbete är hotellreceptionister, nattportierer, hotellstäderskor och i 
viss utsträckning dörrvakter. Av HRFs medlemmar uppger vidare tio 
procent att de utsatts för hot och våld i arbetet och 90 procent av 
dessa medlemmar, uppger att det kommit från gästerna, dvs att det 
är gäster som uttryckt dessa hot- och våldshandlingar. 

Från arbetsgivarsidan uppges det att 20 procent av problemati-
ken kring hot och våld har åtgärdats och att det vidtagits mått och 
steg för att minska hot- och våldsproblematiken på deras arbetsplats-
er. Den stora frågan som då kvarstår är vad resten av arbetsgivarna 
gör? Utav de medlemmar som utsatts för dessa handlingar uppger 
20 procent att de funderar på att lämna branschen för att söka ett 
tryggare och lugnare arbetsliv i en annan bransch. 

Den ökande kriminaliteten inom näringen såsom svarta löner, svart 
arbetskraft, illegal arbetskraft, alkohol- och droghandel samt det väx-
ande problemet med alla typer av vapen som florerar gör sammanta-
get att många av HRFs medlemmar upplever en stor otrygghet och 
vanmakt inom arbetslivet. Detta utgör en stor press och skapar en 
skadlig stressfaktor. En ständig rädsla för att bli utsatt för rån är i sig 
en stor stressfaktor i arbetet och att arbetsmiljön är sådan för tusen-
tals arbetstagare är oacceptabelt. Det är en självklar rättighet för alla 
arbetstagare att ha en bra arbetsmiljö.

Ett problem med rån-, hot- och våldssituationer i arbetslivet är 
att dessa i första hand är att betrakta som psykosociala arbetsmiljö-
problem. I det hårdnade arbetsklimat som blivit ett faktum på den 
svenska arbetsmarknaden, är det svårare att driva krav på en god psy-
kosocial arbetsmiljö jämfört med att ställa krav på en god fysisk ar-
betsmiljö. Detta kan antagligen sättas i samband med att psykoso-
ciala arbetsmiljökrav dels inte varit föremål för det fackliga arbets-
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miljöarbetet lika länge som de fysiska, dels att det främst är inom 
de kvinnodominerade sektorerna på arbetsmarknaden som problem 
med rån, hot och våld är vanligt. Vi upplever att psykosociala ar-
betsmiljöproblem inte ges lika stor tyngd som fysiska arbetsmiljö-
problem och det är allvarligt. 

I 3 kap 2 § Arbetsmiljölagen lyfts det fram att arbetsgivaren har 
en skyldighet att vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och att det, i denna skyldighet, ingår att beak-
ta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som ensamarbete kan 
innebära. Vidare anges i AFS 1993:2, Våld och hot om våld i arbets-
miljön, att arbetsgivaren har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen 
och att han/hon ska utreda risker samt vidta riskförebyggande åtgär-
der. Det föreskrivs också i 8 §: ”Innebär en arbetsuppgift en påtag-
lig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamar-
bete.” Med tanke på statistiken avseende butiksrån är det tveksamt 
om ensamarbete kan anses vara tillåtet i butiker på kvällar och nät-
ter enligt AFS 1993:2.

Även om både AML och föreskriften om våld och hot om våld 
i arbetsmiljön med de särskilda skrivningarna om riskerna med en-
samarbete tydligt klargör arbetsgivaransvaret, har dessa i praktiken 
inte hindrat den kraftiga ökningen av butiksrån. Från arbetsgivar-
håll hävdas ofta att man inte kan råda över samhällsutvecklingen 
och att ansvaret för det ökande antalet butiksrån inte kan lastas ar-
betsgivarna. Denna invändning kan förvisso till viss del vara hållbar. 
Samtidigt vet vi att sena öppethållanden och nattöppet i kombina-
tion med ensamarbete innebär att tillgängligheten och möjligheter-
na att begå butiksrån ökar. Och, arbetsgivaren är oavsett orsak till 
ökningen av rån-, hot- och våldssituationer i arbetslivet ansvarig för 
att arbetsmiljön är god.

Arbetsmiljölagen samt föreskrifter om ensamarbete och våld i ar-
betslivet tycks inte tas på det stora allvar och efterlevas som de bor-
de. Inte heller tycks Arbetsmiljöinspektionerna ge säkerhetsfrågor 
lika hög prioritet som frågor som rör mer fysiska arbetsmiljöaspekter, 
även om arbetsmiljöinspektionerna under 2003 gjort riktade tillsyns-
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insatser på t ex butiksområdet i storstadslänen. 
Mer resurser måste satsas på att ta itu med den rån-, hot- och 

våldssituation som är en del av vardagen för många som arbetar inom 
serviceyrken där kontanter och andra stöldbegärliga varor alltid kom-
mer att finnas i omlopp. Majoriteten av dem som arbetar i butiker är 
kvinnor och ungdomar och deras arbetssituation med avseende på 
psykisk stress och risker för hot och våld måste på ett tydligare sätt 
lyftas fram i arbetsmiljöarbetet. Det är mycket allvarligt att ungdo-
mar som i många fall har arbetsplatser inom detaljhandeln som för-
sta kontakt med arbetslivet får denna negativa erfarenhet. 

För att vända den utvecklingen vi ser idag gällande rån, hot och 
våld i arbetslivet krävs en samlad strategi där samtliga berörda parter 
(fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, politiker, Arbets-
miljöverket och arbetsmiljöinspektioner, polisen samt brottsförebyg-
gande rådet) involveras. Ett viktigt led i en sådan strategi måste bl a 
innefatta att man pekar på insatser som leder till minskad kontant-
hantering och att arbetsgivare tar det ansvar för säkerhetsutbildning 
och säkerhetsrutiner som föreskrivs. Men, för att vända den butiks-
råneutveckling vi ser idag, krävs ett generellt förbud mot farligt en-
samarbete på kvällar och nattetid för hela handeln. Att regeringen i 
september 2002 beslutade att förbjuda ensamarbete nattetid på ben-
sinstationer om inte vissa säkerhetsvillkor är uppfyllda, är ett steg i 
rätt riktning, men, som sagt, ett sådant förbud måste omfatta hela 
handeln och inte enbart bensinstationer. 

Vi föreslår

att LO i alla arbetsmiljösammanhang med kraft och systematiskt verkar 
för att psykosociala arbetsmiljöproblem ges ökad och lika tyngd 
som fysiska arbetsmiljöproblem,

att LO, i kraft av inflytelserik arbetsmarknadspart, verkar och stödjer 
Handels krav att förbjuda det farliga ensamarbetet i handeln, 

att LO initierar samtal med regeringen och Socialdemokraterna om 
problematiken kring rån, hot och våld i arbetslivet,
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att LO ges i uppdrag att aktivt arbeta för att en samlad strategi mot 
rån, hot och våld i arbetslivet där samtliga berörda parter involveras 
kommer till stånd och

att LO ges i uppdrag att aktivt verka för att det skapas system och 
regelverk som tar tag i problemet med svarta löner, svart arbetskraft, 
illegal arbetskraft, alkohol- och droghandel samt vapenproblemen 
i samhället.

21.32
Förbjud farligt ensamarbete
Handelsanställdas förbund avd 11, Örebro

Inom den privata servicesektorn, och då särskilt inom detaljhandeln, 
finns ett tydligt samband mellan ensamarbete och utsatthet för rån, 
våld, hot om våld eller annat fysiskt eller psykiskt våld.

I den hårdnande konkurrenssituation som uppstått, använder sig 
många små och mindre butiksägare som konkurrensmedel sig ofta 
av låg bemanning, långa öppettider, etableringar i lägen med låga hy-
ror gentemot större butiker och stormarknader. Denna utveckling, 
samtidigt som penninghanteringen på bank och kassaservicekontor 
blivit säkrare, har givetvis bidragit till att öka rånriskerna.

Butiksrån sker, i klar majoritet, på sena kvällar och nätter då de 
flesta butiker normalt är stängda. Faktum är också, att två tredjedelar 
av rånen sker när det finns endast en personal i butiken, vilket tor-
de vara naturligt, eftersom det vid den tiden på dygnet sällan rör sig 
några kunder där. Statistiken visar dessutom tydligt, att mellan 1975 
och 2001 har post/bankrån ökat med 29 procent medan butiksrånen 
ökat med 265 procent. I sanning en skrämmande utveckling.

Detta innebär att två butiker per dag, utsätts för rån i vårt land. 
För dem som drabbas är det ett trauma, inte bara för den utsatte och 
dess familj, utan det är även en stressfaktor för alla anställda. Tänk 
att dagligen känna denna rädsla, – när blir det min tur? Det är den 
arbetsmiljö som tusentals arbetare lever i varje dag, nästan 365 da-
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gar om året, nästan dygnet runt, en arbetsmiljö som är fullständigt 
oacceptabel.

Butiksrånen tenderar också att bli våldsammare. Enligt Brottsföre-
byggande Rådet, BRÅ, användes skjutvapen vid 41 procent av rånen 
under 2001. Tendensen visar tydligt på att våldet i samband med rån, 
blir allt råare. Butiksrånen kan vidare karakteriseras som ungdoms-
brott, då hälften av rånarna är mellan 15 och 20 år. 

Man pratar om arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen, 
AML. Det kan inte göras tydligare än så, att arbetsgivaren har en 
skyldighet att förebygga den risk för ohälsa och olycksfall, som en-
samarbete kan innebära. (AML 3 kap 2§)

 Arbetsgivaren är ansvarig för att:
• personalen är säkerhetsutbildad, 
• personalen känner till de säkerhetsrutiner som finns,
• alla riskförebyggande åtgärder ska vidtas.

Detta finns tydligt angivet i AFS 1993:2, om våld och hot om våld 
i arbetsmiljön. I 8 § står dessutom att ”innebär en arbetsuppgift på-
taglig risk för våld eller hot om våld, får den inte utföras som ensam-
arbete.” Detta har dock inte hindrat den kraftiga ökningen av butiks-
rån, vilket visar att: 
• det riskförebyggande arbetet har åsidosatts,
• kraven på säkerhetsutbildning har åsidosatts och 
• lagens krav på att arbetsgivaren tar sitt ansvar, har åsidosatts.

Arbetsmiljöinspektionen tycks dessutom inte ge lika hög prioritet åt 
de psykosociala aspekterna som åt de fysiska.

I september 2002 beslutade regeringen att förbjuda ensamarbete 
nattetid på bensinstationer, om inte vissa villkor var uppfyllda, och 
det är ett steg i rätt riktning. Men ska den negativa utvecklingen av 
butiksrånen kunna vändas, krävs ett generellt förbud mot farligt en-
samarbete för hela detaljhandeln och att det inte gäller enbart på 
vissa bensinstationer.
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Vi föreslår att LO med kraft verkar för

att allt farligt ensamarbete förbjuds,

att arbetsmiljöverkets roll ska stärkas, 

att arbetsmiljölagen ska följas och stärkas och

att arbetsgivarens ansvar och lagens krav på arbetsgivaren tydliggörs.

21.33
Förbjud riskfyllt ensamarbete!
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm

Allt fler arbetstagare utsätts för hot och våld på jobbet. Under de se-
naste fem åren har de största ökningarna skett inom livsmedelshan-
deln och bensinstationer.

Detta gör att det enskilt största arbetsmiljöproblemet för många 
yrkesgrupper är risken att bli utsatt för rån, hot eller våld. Att bli ut-
satt för rån innebär en djup kränkning och skapar otrygghet, många 
gånger en händelse som ger men för livet. Men det är inte bara den 
som faktiskt utsätts för rån som drabbas, en ständig oro och rädsla 
för att bli utsatt är i sig en stor stressfaktor. För många yrkesgrupper 
är rån inte den enda risken. Det är vanligt förekommande att även 
utsättas för våld eller hot om våld samt konflikter och bråk.

Att hantera pengar och arbeta med stöldbegärlig egendom är i sig 
alltid förenat med risk att utsättas för våld eller hot om våld. Kvälls- 
och nattetid när samhället är mörkt och ödsligt ökar risken och 
otryggheten för de anställda betydligt. För att arbete under kvälls- 
och nattetid ska få utföras som ensamarbete måste därför åtgärder 
vidtas för att minska riskerna för de anställda.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete är skrivningen 
mot ensamarbete svag. Den räcker inte till för att vi från fackligt håll 
ska kunna stoppa ensamarbete och därmed minska risken att utsät-
tas för rån, hot och våld på sin arbetsplats. Den skrivningen måste 
bli tydligare mot ensamarbete.
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Inom detaljhandeln sker majoriteten av butiksrånen på kvällar 
och nätter, vilket är under de tider det är vanligast att ensamarbete 
förekommer. Livsmedels-, service- och videobutiker samt kiosker är 
de butikstyper som drabbas värst.

I Stockholm har Arbetsmiljöinspektionen t ex utfärdat förbud 
mot att två 7-eleven butiker har öppet mellan kl 24 och 06 bero-
ende på att det varit för många incidenter med hot- och våldsinslag 
i butikerna.

I ett beslut gällande bensinstationer delar Regeringen Arbetsmil-
jöinspektionens bedömning att ensamarbete bör tillåtas kvälls- och 
nattetid endast om försäljning sker genom s k nattlucka och med 
kundentrén låst. Detta bör även gälla detaljhandeln.

För att inte riskera anställdas liv och hälsa samt förbättra deras 
säkerhet föreslår vi därför att kongressen beslutar

att riskfyllt ensamarbete förbjuds,

att ensamarbete kvälls- och nattetid i butik tillåts endast om försäljning 
sker genom s k nattlucka och

att LO verkar för att skrivningarna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
ensamarbete blir tydligare och ett kraftfullt verktyg i kampen om 
ensamarbete på arbetsplatser där anställda riskerar att utsättas för 
rån, hot och våld.

21.34
Ensamarbete
SEKO

Många medlemmar inom SEKO arbetar skift eller på arbetsplatser 
där det på annat sätt är svårt att få kontakt med andra anställda eller 
där man helt enkelt är ensam på arbetsplatsen. För många tillkommer 
dessutom att man har arbeten där man exponeras och utsätts för il-
ska, hot, rånrisker eller våld.
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Dagens regler för ensamarbete är inte tillämpliga för alla, trots 
att de jobbar på arbetsplatser där de under delar av sin arbetstid är 
ensamma och dessutom utför arbetsuppgifter som utsätter dem för 
risker. Några exempel på detta är när spärrvakter ska öppna eller 
stänga stationer på tunnelbanan eller för pendeltågen i Stockholm. 
Det kan ibland finnas en spärrvakt i andra änden av perrongen, men 
vad hjälper det? Inte heller är det till mycket hjälp att det finns am-
bulerande grupper som dyker upp då och då på stationen. Om en 
kriminalvårdare blir ensam på en avdelning en viss tid, vad hjälper 
det då om det finns personal på andra avdelningar? När postpersonal 
är ensamma i en postcenterlokal eller i en kassalokal och blir hotade 
eller rånade så är det inte någon större tröst att det finns en brevbä-
rare i en lokal bredvid. 

Hoten, risken för att utsättas för våld i tjänsten, finns där tillfället 
uppstår. Med dagens ”magra” personalplanering uppstår dessa risker 
ofta. Vi har mycket svårt att, med hjälp av de föreskrifter från Ar-
betsmiljöverket som finns idag, få våra arbetsgivare att se till att det 
finns tillräckliga personalresurser för att kunna planera och beman-
na bort sådana riskexponeringar. I synnerhet när man vunnit anbu-
det med lägsta pris som styrande faktor!

Vi föreslår

att LO verkar för att riskfyllt ensamarbete förbjuds och

att LO verkar för att skrivningarna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
ensamarbete blir tydligare och ett kraftfullt verktyg i kampen mot 
ensamarbete på arbetsplatser där anställda riskerar att utsättas för 
rån, hot och våld.
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21.35
Förbjud farligt ensamarbete
Handelsanställdas förbund avd 25, Norrköping

Många arbetstagare finns på arbetsplatser där våld eller hot om våld 
är vanligt. Psykiskt och fysiskt våld, en hotfull eller våldsam situation 
kan vara en tragedi för den enskilde. Rädsla och risk för att bli utsatt 
för våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för stora yrkesgrupper.

Butiksrån har ökat kraftigt sedan mitten av 1970-talet, med en 
särskilt stor ökning sedan 1989. Antalet butiksrån innebär mer kon-
kret att lite drygt två butiker per dag i genomsnitt utsätts för rån.

Det är en självklar rättighet för alla arbetstagare att ha en bra ar-
betsmiljö.

Även om både AML och föreskriften om våld och hot om våld i 
arbetsmiljön och de särskilda skrivningar om riskerna med ensam-
arbete tydligt klargör arbetsgivaransvaret har dessa i praktiken inte 
hindrat den kraftiga ökningen av butiksrån.

Att regeringen i september 2002 beslutade att förbjuda ensam-
arbete nattetid på bensinstationer om inte vissa villkor är uppfyllda, 
är ett steg i rätt riktning. Men för att vända den butiksrånutveck-
lingen vi ser idag, krävs ett generellt förbud mot farligt ensamarbete 
för hela detaljhandeln, inte enbart bensinstationer.

Inom den privata servicesektorn finns ett tydligt samband mellan 
ensamarbete och utsatthet för rån eller annat fysiskt våld. Butiksrån 
sker i två tredjedelar av fallen vid ensamarbete i butik och en majo-
ritet av butiksrånen sker på kvällstid.

Vi föreslår att LO verkar för 

att ett generellt ensamarbetsförbud, som omfattar alla butiker, på 
kvällar och nätter kommer till stånd.
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21.36
Ensamarbete
Grafiska Fackförbundet avd 10, Stockholm

Dagens arbetsmarknad är under ständig förändring. Stora förändringar 
har skett under senare år. Företag med endast ett fåtal anställda ökar 
i antal, höga hyreskostnader, och exempelvis investeringar i form av 
maskiner, kräver att dessa maskiner ska vara lönsamma dygnet runt. 
Man talar även om tighta organisationer, vilket låter positivt, i vårt 
tycke är organisationen då underbemannad.

Det gör att antalet ensamarbeten på arbetsmarknaden ökar. Svå-
righeten för en anställd, att säga nej till ett ensamarbete, har försvå-
rats när arbetsmarknaden så kräver. Den anställde blir orolig för sin 
anställning.

Den arbetsmiljölag vi har idag och Arbetarskyddsstyrelsen för-
fattningssamling AFS 1982:3, ger inte den anställde det skydd i ar-
betsmiljön, som idag ska finnas. Det är många tolkningsfrågor i lag 
och författning, som gör att den anställde har en svag position gäl-
lande ensamarbete.

Därför föreslår vi

att LO arbetar för att Arbetsmiljölagen och AFS 1982:3 omskrivs gäl-
lande ensamarbete. Förbättringar av nuvarande förhållanden måste 
åstadkommas, genom en förändring av nuvarande lagstiftning. Den 
enskilde anställde ska ej utsättas för ensamarbete, vidare att lagen 
ska vara tillämpbar på dagens arbetsmarknad.
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21.37
Ensamarbete
Fastighetsanställdas Förbund

Trots gällande lagstiftning och föreskrifter är ensamarbete ett stort 
problem. Det är inte sällan våra fastighetsskötare och städare blir ho-
tade i sin vardag.

Att gå ner ensam i en källare eller upp i ett vindsutrymme för att 
städa eller utföra reparationer, med vetskapen om att det kan uppe-
hålla sig människor där som kan vara hotfulla och våldsamma, upp-
levs mycket oroande och skrämmande.

Bara det faktum att risken finns för hot och våld är oacceptabelt. 
När oron och rädslan blir verklighet och våra medlemmar utsätts för 
hot och våld är konsekvenserna ofta mycket dramatiska.

Som regel arbetar fönsterputsare ensamma, vilket medför stora 
risker att utsätta sig för olycksfall eller förolyckas i arbetet. 

Vi föreslår därför att LO verkar för

att riskfyllt ensamarbete förbjuds och

att skrivningarna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete blir 
tydligare och ett kraftfullt verktyg i kampen mot ensamarbete på 
arbetsplatser, där anställda riskerar att utsättas för rån, hot och 
våld.

21.38
Ensamarbete
Grafiska Fackförbundet avd 8, Örebro/Värmland/Västmanland

Vi kan konstatera att det förekommer mycket ensamarbete ute på de 
grafiska företagen, många gånger vågar våra medlemmar ej neka till 
ensamarbete. Arbetsgivaren lägger ut en telefon som en åtgärd om 
det skulle hända en olycka. Enda sättet att inte arbeta ensam är att 
den enskilde individen påtalar att han/hon mår dåligt av att arbeta 
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ensam, då möjligtvis gör Arbetsmiljöinspektionen den bedömningen 
och stoppar arbetet.

Detta med att medlemmen själv måste ta denna ställning gör att 
de flesta inte vågar neka ensamarbete. Därför vore det bäst om den 
fackliga organisationen fick ta dessa beslut och inte den enskilde med-
lemmen oavsett om det är ett stort eller litet företag.

Vi föreslår därför att LO-kongressen beslutar

att LO verkar för en ändring så att våra medlemmar ska slippa ta dessa 
beslut själva,

att det blir en ändring i Arbetsmiljölagen samt i Föreskriften ensam-
arbete AFS 1982:3 och

att verka för att arbetsgivaren ska kontakta lokalavdelningen för ett 
tillstånd/yttrande vid allt ensamarbete.

21.39
Ensamarbete och allt längre öppettider
Handelsanställdas förbund avd 31, Växjö

I ett samhälle där hot, våld och rån ökar med en otrolig hastighet är det 
allt fler som tvingas arbeta ensamma framför allt de sista timmarna på 
dagen. Det medför en ständig rädsla för att bli utsatt för brott, vilket 
i sin tur leder till psykisk ohälsa med sjukskrivningar som följd.

Vi föreslår 

att LO ges i uppdrag att verka för att en lagstiftning mot ensamarbete 
införs och

att LO ska verka för att öppettider på sen kvällstid minskas.
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21.40
Arbeta mot våldet kampanj
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

Våld och hotbilden på våra arbetsplatser ökar ständigt, särskilt i våra 
storstäder. Fackföreningsrörelsen måste inrikta sig mer på att ungdo-
mar och alla nyanställda får rätt kunskaper för att hantera en hotsi-
tuation.

Alla förbund tillsammans borde driva en kampanj där vi ifråga-
sätter hur mycket vi tolererar. Fokus på att vi har fått nog, kampanj 
med stora affischer där budskapet är att hålla gatan fri från busar och 
värna om tryggheten i arbetslivet och gemenskapen kollegor emel-
lan. Få ut budskapet att vi inom LO bryr oss om varandra, typ RÖR 
INTE MIN KOMPIS! Våld och droger är ute! 

En arbetsplats ska alltid vara trygg och trivsam. Självklart finns 
det alltid en risk för rån, men om det händer ska utsatta människor 
kunna fortsätta må bra och leva vidare ändå.

Vi föreslår

att LO startar en kampanj där förbunden tillsammans driver frågan 
om att våld och hot inte är accepterat, och att en arbetsplats alltid 
ska vara trygg och trivsam.

21.41
Hot och våld – ensamarbete
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

Problemet med att människor utsatts för hot och våld på sina arbets-
platser har ökat i jämn takt med att de nattöppna arbetsplatserna bli-
vit fler. Det måste finnas tydliga regler och rutiner, för att ta bort ris-
kerna i arbetet med att hantera pengar och värdefulla varor. 
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Vi föreslår att LO verkar för 

att ensamarbete i butiker förbjuds via lagändring och

att regler och rutiner för att hantera pengar och värdefulla varor ses 
över.

21.42
Begränsad penninghantering 
Transportarbetareförbundet avd 9, Örebro

Problemet vi ser är att distributions- och kretsbilsförare ofta får ta 
emot stora penningsummor vid leverans av gods. Dessa förare arbetar 
nästan alltid ensamma. Rånrisken ökar väsentligt för dessa förare ef-
tersom det ofta rör sig om stora summor pengar. 

Exempel: För att få bort penninghanteringen ska godset betalas 
vid terminalen innan leveransen sker. 

Vi föreslår 

att LO verkar för att få bort penninghanteringen för distributionsförare 
och kretsbilsförare. Detta för att minska rånrisken.

21.43
Ensamarbete
Skogs- och Träfacket avd 13, Hultsfred

Vi vill ta upp allt ensamarbete som utförs i vårt avlånga land dygnet 
runt och på många platser långt från civilisationen. Många gånger är 
mobiltelefon den enda kontakten mellan arbetsgivare/anhöriga och 
arbetstagare och som vi väl vet så fungerar inte mobiltelefonerna på 
många platser idag på grund av dålig täckning. Det anser vi är ett stort 
arbetsmiljöproblem.

Därför föreslår vi

att LO-kongressen ger LO i uppdrag att verka för full mobiltelefon-
täckning i glesbygden.
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Utlåtande
Motionerna 21.30 andra-fjärde att-satserna, 21.31 andra-fjärde att-

satserna, 21.32-21.38, 21.39 första att-satsen, 21.40-21.43, 20.22 

första att-satsen och 21.01 sjunde att-satsen

21.30 andra – fjärde att-satserna

att LO, i kraft av inflytelserik arbetsmarknadspart, verkar för och 
stödjer Handels och Transports krav att förbjuda det farliga en-
samarbetet i handeln, 

att LO initierar samtal med regeringen och Socialdemokraterna om 
problematiken kring rån, hot och våld i arbetslivet och

att LO ges i uppdrag att aktivt arbeta för att en samlad strategi mot 
rån, hot och våld i arbetslivet där samtliga berörda parter invol-
veras kommer till stånd.

21.31 andra – fjärde att-satserna

att LO, i kraft av inflytelserik arbetsmarknadspart, verkar och stöd-
jer Handels krav att förbjuda det farliga ensamarbetet i handeln, 

att LO initierar samtal med regeringen och Socialdemokraterna om 
problematiken kring rån, hot och våld i arbetslivet och

att LO ges i uppdrag att aktivt arbeta för att en samlad strategi mot 
rån, hot och våld i arbetslivet där samtliga berörda parter invol-

veras kommer till stånd.

21.32

att allt farligt ensamarbete förbjuds,

att arbetsmiljöverkets roll ska stärkas, 

att arbetsmiljölagen ska följas och stärkas och

att arbetsgivarens ansvar och lagens krav på arbetsgivaren tydlig-

görs.
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21.33

att riskfyllt ensamarbete förbjuds,

att ensamarbete kvälls- och nattetid i butik tillåts endast om försälj-
ning sker genom s k nattlucka och

att LO verkar för att skrivningarna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
ensamarbete blir tydligare och ett kraftfullt verktyg i kampen om 
ensamarbete på arbetsplatser där anställda riskerar att utsättas 

för rån, hot och våld.

21.34

att LO verkar för att riskfyllt ensamarbete förbjuds och

att LO verkar för att skrivningarna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
ensamarbete blir tydligare och ett kraftfullt verktyg i kampen 
mot ensamarbete på arbetsplatser där anställda riskerar att 

utsättas för rån, hot och våld.

21.35

att ett generellt ensamarbetsförbud, som omfattar alla butiker, på 

kvällar och nätter kommer till stånd.

21.36

att LO arbetar för att Arbetsmiljölagen och AFS 1982:3 omskrivs 
gällande ensamarbete. Förbättringar av nuvarande förhållan-
den måste åstadkommas, genom en förändring av nuvarande 
lagstiftning. Den enskilde anställde ska ej utsättas för ensamar-
bete, vidare att lagen ska vara tillämpbar på dagens arbetsmark-

nad.

21.37

att riskfyllt ensamarbete förbjuds och

att skrivningarna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete 
blir tydligare och ett kraftfullt verktyg i kampen mot ensamar-
bete på arbetsplatser, där anställda riskerar att utsättas för rån, 

hot och våld.
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21.38

att LO verkar för en ändring så att våra medlemmar ska slippa ta 
dessa beslut själva,

att det blir en ändring i Arbetsmiljölagen samt i Föreskriften ensam-
arbete AFS 1982:3 och

att verka för att arbetsgivaren ska kontakta lokalavdelningen för ett 
tillstånd/yttrande vid allt ensamarbete.

21.39 första att-satsen

att LO ges i uppdrag att verka för att en lagstiftning mot ensamar-

bete införs.

21.40

att LO startar en kampanj där förbunden tillsammans driver frågan 
om att våld och hot inte är accepterat, och att en arbetsplats 

alltid ska vara trygg och trivsam.

21.41

att ensamarbete i butiker förbjuds via lagändring och

att regler och rutiner för att hantera pengar och värdefulla varor ses 

över.

21.42

att LO verkar för att få bort penninghanteringen för distributionsfö-

rare och kretsbilsförare. Detta för att minska rånrisken.

21.43

att LO-kongressen ger LO i uppdrag att verka för full mobiltelefon-

täckning i glesbygden.

20.22 första att-satsen

att högre krav ställs på att arbetsgivaren ska ta ett större ansvar för 

personalens säkerhet.

protokoll f.indd   210 2004-09-13   15:56:40



u t v e c k l a n d e  a r b e t e n  |  2 1 1

21.01 sjunde att-satsen

att lagskyddet för personal som utsätts för hot och våld i arbetet 
utökas.

Motionärerna beskriver alla på olika sätt problemet med riskfyllt en-

samarbete, något som ökat de senaste åren allt eftersom företag och 

organisationer drar ned på bemanningen för att pressa sina kostna-

der. Inom den privata servicesektorn finns ett tydligt samband mel-

lan ensamarbete och utsatthet för rån, våld, hot om våld eller annat 

fysiskt eller psykiskt våld. I motionerna ställs därför bland annat krav 

på att LO ska verka för förbud mot riskfyllt eller farligt ensamarbete, 

förbud mot farligt ensamarbete i butik eller ett generellt förbud mot 

ensamarbete. 

Det är, som motionärerna anför, oacceptabelt att tusentals arbets-

tagare upplever en ständig rädsla för att bli utsatt för rån, våld eller 

hot om våld på sin arbetsplats. Detta är i första hand ett psykosocialt 

arbetsmiljöproblem som regleras i föreskrifterna om ”Våld och hot i 

arbetsmiljön” samt ”Ensamarbete”. I föreskriften om våld och hot i 

arbetsmiljön sägs att om en arbetsuppgift innebär en påtaglig risk för 

våld eller hot om våld så får den inte utföras som ensamarbete. Ar-

betsmiljöverket och regeringen har beslutat om förbud mot ensamar-

bete nattetid på bensinstationer om inte vissa säkerhetsvillkor är upp-

fyllda. LOs styrelse anser att det med detta beslut i ryggen är möjligt 

att driva samma krav när det gäller exempelvis kvälls- och nattöppna 

butiker, men att det även bör vara möjligt inom andra områden där 

risken att utsättas för hot och våld är stor. LO ska därför verka för och 

stödja kravet på att sådant riskfyllt ensamarbete inte ska förekomma. 

Arbetsmiljöinspektionen måste i ännu högre grad än idag prioritera 

insatser riktade mot förekomsten av ensamarbete, för att säkerställa 

att föreskriftens intentioner när det gäller riskfyllt ensamarbete upp-

fylls. Mot bakgrund av ovanstående anser LOs styrelse att motionerna 

21.30 andra att-satsen, 21.31 andra att-satsen, 21.32 första att-satsen, 

21.33 första och andra att-satsen, 21.34 första att-satsen, 21.35, 21.37 
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första att-satsen, 21.39 första att-satsen, 21.41första att-satsen, bör 

bifallas. 

I motionerna 21.33-21.34 samt 21.36-21.38 ställs även andra krav på 

förändringar i lagstiftningen för att minska omfattningen av riskfyllt 

ensamarbete. LO har också under innevarande kongressperiod till-

skrivit Arbetsmiljöverket och framfört behovet av en utvärdering av 

hur föreskriften om ensamarbete efterlevs. Omfattningen av ensam-

arbete har ökat och förekommer nu även i branscher där det inte var 

vanligt tidigare. Därför kan det behövas förändringar och ytterligare 

preciseringar i föreskriften. Arbetsgivarens ansvar och lagens krav på 

arbetsgivaren bör skärpas, för att dessa på ett bättre sätt än vad som 

är fallet idag ska bli verkningsfulla redskap i det förebyggande arbetet 

mot riskfyllt ensamarbete. Motionerna bör i dessa avseenden bifallas.

I motionerna 21.30 tredje och fjärde att-satserna och 21.31 tredje och 

fjärde att-satserna föreslås att LO ska initiera samtal med regeringen 

och socialdemokraterna om problematiken kring rån, hot och våld i 

arbetslivet och att LO ges i uppdrag att aktivt arbeta för att en sam-

lad strategi mot rån, hot och våld i arbetslivet där samtliga berörda 

parter involveras kommer till stånd. LOs styrelse delar motionärernas 

uppfattning att det behövs en övergripande och samlad strategi för 

att komma tillrätta med ökningen av rån, hot och våld i arbetslivet 

eftersom en del av problematiken ligger utanför arbetsplatsen, ex-

empelvis ökande drogmissbruk som i sin tur leder till en ökning av 

rån. LOs styrelse anser att det är viktigt att regeringen och berörda 

myndigheter initierar ett sådant arbete och ska därför genom samtal 

med regeringen verka för att så sker. Motionerna bör därför bifallas i 

dessa delar.

I motion 21.32 föreslås också att LO verkar för att Arbetsmiljöverkets 

roll ska stärkas. Det är lite oklart vad motionären menar, om det är 

just i samband med tillsynen av ensamarbete som Arbetsmiljöverkets 

roll behöver stärkas eller om man anser att detta behövs generellt. I 

fallet ensamarbete hänvisas till vad som sagts i övrigt angående de 

krav som LO ställt på en översyn av föreskrifterna om ensamarbete 
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och eventuella förändringar av dessa. LOs styrelse delar motionärens 

uppfattning att Arbetsmiljöverkets roll behöver stärkas. LO framför 

återkommande krav på att Arbetsmiljöverket ska tillföras ökade 

resurser för sitt tillsynsarbete samt även krav på att föreskrifterna 

systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 blir straffsanktionerade så 

att Arbetsmiljöverket kan utdöma vite för de arbetsgivare som inte har 

infört systematiskt arbetsmiljöarbete. LOs styrelse anser därför att 

motionen även i dessa delar bör bifallas.

I motion 21.38 föreslås att LO ska verka för att arbetsgivaren ska kon-

takta lokalavdelningen för ett tillstånd/yttrande vid allt ensamarbete. 

LOs styrelse delar motionärens uppfattning att det är olyckligt att be-

slutet om att acceptera ensamarbete eller inte ofta måste hanteras av 

den anställde själv. När det gäller förändringar i föreskriften hänvisas 

till vad som sagts tidigare om LOs krav på en utvärdering av denna. 

LOs styrelse anser att förhandlingsrätten för bemanningsfrågor bör 

utökas. Mot bakgrund av detta anser LOs styrelse att första och andra 

att-satserna bör besvaras och att tredje att-satsen bör bifallas. 

Motion 21.40 föreslår att LO startar en kampanj där förbunden till-

sammans driver frågan om att våld och hot inte är accepterat och att 

en arbetsplats alltid ska vara trygg och trivsam. LOs styrelse delar 

uppfattningen att våld och hot på arbetsplatsen inte är accepterat och 

menar att om det finns ett förbundsgemensamt krav på en kampanj i 

denna fråga så är LO berett att samordna en sådan.

I motion 21.41 föreslås att LO ska verka för att regler och rutiner för att 

hantera pengar och värdefulla varor ses över och i motion 21.42 yrkar 

motionären på att LO verkar för att få bort penninghanteringen för 

distributionsförare och kretsbilsförare för att minska rånrisken. I mo-

tion 20.22 första att-satsen föreslås LO verka för att högre krav ställs 

på att arbetsgivaren ska ta ett större ansvar för personalens säkerhet 

och i motion 21.01 sjunde att-satsen föreslås att lagskyddet för perso-

nal som utsätts för hot och våld i arbetet utökas. I föreskrifterna om 

våld och hot i arbetsmiljön finns krav på att särskilda säkerhetsrutiner 
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ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld 

samt krav på att arbetsgivaren ska utreda riskerna och vidta åtgärder 

föranledda av utredningen. Vid hantering av pengar och värdefulla 

varor finns en sådan risk och detta krav innebär ett långtgående ar-

betsgivaransvar för personalens säkerhet. Där finns också krav på att 

värdetransporter ska organiseras och utföras så att arbetstagaren har 

betryggande säkerhet. LOs styrelse menar att rutiner för hur dessa 

krav praktiskt hanteras på arbetsplatsen i första hand är en bransch-

fråga. Det mer övergripande problemet, där LO kan spela en viktig 

roll, berör en alltmer tilltagande hotbild och rånrisk i samhället, och 

där hänvisas till vad som tidigare sagts i detta utlåtande. Motionerna 

bör mot bakgrund av ovanstående anses besvarade.

I motion 21.43 föreslås att LO kongressen ger LO i uppdrag att verka 

för full mobiltelefontäcknng i glesbygderna. 

Myndigheten för telekommunikation Post och telestyrelsen uppger 

att mobiltelefoni idag täcker 85 procent av Sveriges yta. Det är främst 

fjälltrakterna, Lappland och områden långt från större vägar och 

samhällen som har bristande täckning. I områden med täckning finns 

också många skymda lägen som inte nås med mobiltelefon.

LO anser att mobiltelefonnätet minst ska täcka 85 procent av Sveriges 

yta, med en teknik som har telefoner till rimliga priser. För att tekni-

ken ska bli intressant för bl a skogsbruket krävs också hög hastighet 

på dataöverföringen. På arbetsplatser som regelmässigt förekommer 

där man inte nås med mobiltelefoni ska det finnas möjlighet till annan 

kommunikation, t ex analog radio. LO anser också att en uppbyggnad 

av det nya nationella nödradionätet ska vara klart för hela landet se-

nast 2009. LO anser att vid ensamarbete i terräng och andra avlägsna 

platser ska det alltid finnas en kontroll av att personen kommit hem 

efter arbetet. Ensamarbete i terräng med maskiner ska organiseras så 

att det finns regelbunden direktkontakt med annan person vid varje 

rast. 
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Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 21.30 andra-fjärde att-satserna, 21.31 andra- 
 fjärde att-satserna, 21.32-21.37, 21.38 tredje att-satsen, 21.39  
 första att-satsen, 21.40, 21.41 första att-satsen och

att anse motionerna 21.38 första och andra att-satsen, 21.41 andra 
att-satsen, 21.42-21.43, 20.22 första att-satsen och 21.01 sjunde 
att-satsen besvarade.

I debatten deltog
Kurt Larsson, Skogs- och Träfacket
Roal Nilssen, SEKO
Annelie Hellander, Kommunal
Renée Andersson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Kurt Larssons, Skogs- o Träfacket och Annelie Hellanders, Kommunal 
förslag om bifall till motion 21.43.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla motion 21.43.

Voteringen begärdes av Kurt Larsson, Skogs- och Träfacket.

Kongressen beslutade

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Stress i arbetslivet

Motion
21.44

21.44
Jakten på pengar skapar dålig arbetsmiljö
Metallindustriarbetareförbundet avd 65, Piteå

Under en tid har elektrikerna tagit till strejkvapnet, för att de tyckte 
att arbetsvillkoren ute på byggena blivit allt sämre under en längre tid. 
I byggprocessen på industrin finns förutom elektrikerna, byggnadsar-
betare, målare och våra medlemmar i Metall.

Även våra medlemmar upplever att byggstressen ökar på ett 
alarmerande sätt, många ändringar måste göras med och fler farliga 
arbetsmoment/situationer som följd.

Det är dags att sätta ned foten från berörda fackförbund i denna 
viktiga arbetsmiljöfråga. De risker som följer med stressen innebär 
för många att man inte orkar fram till pensionsåldern.

Arbetsgivarens ansvar finns reglerat i arbetsmiljölagen och ett an-
tal föreskrifter bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete. Många av 
våra skyddsombud och regionala skyddsombud har arbetat under 
åren partsgemensamt i dessa frågor, bland annat med arbetsmiljö-
inspektionen. Elektrikernas krav var att arbetsgivarna ska betala om 
de orsakar stress och att det lokala facket har tolkningsföreträde. I 
efterhand kan en skiljenämnd avgöra om de hade rätt. Ytterst gällde 
striden om maktförhållandena ska ändras. 

Arbetsgivarna måste ta stressen på allvar och vi från berörda fack-
liga förbund via en samordning i LO försöka få konkreta åtgärder för 
att vända trenden ute på arbetsplatserna.

Vi kan inte acceptera att det som skapar problem på arbetsplat-
serna med farliga skift är på bekostnad av våra medlemmars hälsa.
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Vi föreslår 

att byggtiderna ska vara rimliga och acceptabla enligt arbetsmiljölagens 
intentioner,

att i kommande avtalsförhandlingar denna fråga tas på allvar och

att de berörda fackförbunden gemensamt diskuterar hur frågan ska 
hanteras och vilka eventuella regler som måste till.

Utlåtande
Motion 21.44

21.44

att byggtiderna ska vara rimliga och acceptabla enligt arbetsmiljö-
lagens intentioner,

att i kommande avtalsförhandlingar denna fråga tas på allvar och

att de berörda fackförbunden gemensamt diskuterar hur frågan ska 
hanteras och vilka eventuella regler som måste till.

Metall avdelning 65 i Piteå motionerar om stressen på byggarbets-

platser vilket berör flera fackförbund. Ett hårdare arbetstempo har 

ökat stressen på de flesta arbetsplatser under 90-talet. Bland LO-för-

bundens män över 40 år angav kring hälften i en SCB-undersökning 

att de var kroppsligt uttröttade varje vecka. Bland LO-förbundens kvin-

nor över 40 år angav två av tre att de var kroppsligt uttröttade varje 

vecka år 2002.

I AML finns ramar för hur arbetet ska organiseras för att minimera 

ohälsa. Det finns också regler om samordning. Dessutom finns före-

skrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. LO anser att AML i stort 

sett är bra, men att den tyvärr inte efterlevs. Därför är utbildningsin-

satser av arbetsgivare och våra fackliga företrädare oerhört viktigt. Vi 

måste kunna använda de verktygen. För att förstärka möjligheten för 

lokala fackliga organisationer att driva positiva förändringar när det 
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gäller stress m m är det angeläget att kräva regler i riksavtalen om 

stärkt fackligt inflytande över bemanningsplaneringen. Varje arbets-

plats bör omfattas av lokala avtal avseende rutiner för det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet.

De pressade byggtiderna är ett problem i branschen och kan enbart 

lösas om uppdragsgivare, byggföretag med underleverantörer och 

berörda fackföreningar samverkar. LO bidrar gärna i en sådan samver-

kan. 

Styrelsens förslag

att bifalla motion 21.44 första och andra att-satserna och

att anse motion 21.44 tredje att-satsen besvarad.

I debatten deltog
Ronny Wenngren, Elektrikerna

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Kompetensutveckling

Motioner
21.45-21.47

21.45
Kompetensutveckling
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Sveriges framtid bygger på att det finns kompetens och kunnig perso-
nal att tillgå på arbetsmarknaden. Individens möjligheter till utveck-
ling måste underlättas. Företagen vitaliseras om de anställda genomgår 
kontinuerlig kompetensutveckling. De anställda får bättre möjlighet 
att medverka till en positiv utveckling för arbetsgivaren.

Vi föreslår

att alla anställda ska ha rätt till 5 timmars kompetensutveckling per 
vecka på betald arbetstid och

att kompetensutveckling ska utformas av den lokala arbetsgivaren och 
de lokala fackliga organisationerna. Individen och verksamhetens 
behov måste sammanvävas.

21.46
Öka det livslånga lärandet
Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket 

Dagens arbetsliv har en allt högre förändringstakt. Förmåga att lära 
om och lära nytt blir därför allt viktigare. Den grundläggande utbild-
ningen bör vara en bred bas att stå på och som kan kompletteras livet 
ut och som inte stänger in människor i ett fack för evigt. 

Detta ställer stora krav på att kompetensutveckling blir en na-
turlig del av arbetslivet. Kompetensutveckling är inte ett mål i sig, 
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utan ett medel i strävan mot att skapa ett innehållsrikare arbete för 
medlemmarna. Det innefattar således inte bara att få ta del av och 
utveckla sin kunskap och sina färdigheter utan också att få använda 
sig av detta i praktiken på sin arbetsplats. 

Med utvecklingsmöjligheter för de anställda följer trivsel med ar-
betet och därmed mindre skadlig stress och ohälsa. En arbetsorga-
nisation som bygger på ett brett kunnande, fortlöpande kompetens-
utveckling och inflytande för arbetsgruppen på verksamheten, ska-
par också bättre möjligheter till fler heltidsanställningar. Arbetsgrup-
pens möjligheter till individuell schemaläggning ökar också, om ”alla 
kan göra allt”. Det finns en klar koppling till jämställdhetsfrågor ef-
tersom kvinnor ofta har högre sjukfrånvaro, förslitningsskador, mer 
monotona arbetsuppgifter och ofrivillig deltid än män. Kompetens-
utvecklingen måste innehålla möjligheter att bli bättre på de upp-
gifter man utför idag, men det måste också finnas större möjlighe-
ter att bredda sitt kunnande. Givetvis är det arbetsgivaren som ska 
ansvara för kompetensutvecklingen och finansiera den. Frågan kan 
mycket väl regleras i kollektivavtal men menar att försök att skapa 
en laglig rättighet till generella och nationella system också behövs. 
Det viktiga att slå fast är dock att det inte är individen själv som ska 
bekosta sin kompetensutveckling. 

Vissa gånger i livet kan man dock vilja återvända till studierna utan 
att det är fråga om kompetensutveckling. En ung människa idag tän-
ker sig inte ett helt yrkesliv som t ex butiksbiträde, utan har kanske 
primärt ett intresse för service och vill utveckla det i olika branscher 
och i olika roller. Det kan vara allt från kundkontakter och rådgiv-
ning till inköp, försäljning, logistik och ekonomi eller handla om att 
få utveckla mer kreativa sidor som dekoratör. Samhället måste kun-
na svara mot dessa behov. Det är viktigt att man inte stänger ute nå-
gon från möjligheten att studera senare i livet på högskola, komvux 
eller liknande eller från att kunna välja om senare i livet och bredda 
eller specialisera sin utbildning.

Dagens system för studiestöd med antingen rekryteringsbidrag 
eller studiemedel svarar dock inte mot de behov en tidigare yrkes-
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verksam person kan ha med t ex försörjningsansvar för barn. Att det 
även finns begränsningar i systemet beroende av den studerandes ål-
der kan också vara negativt. Bilden av studerande som unga och barn-
lösa måste modifieras och systemet avpassas till dagens arbetsliv där 
allt fler människor vid olika tillfällen kommer att studera. 

Vi föreslår att LO verkar för

att öka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och

att utreda och åtgärda studiestödssystemets utformning vad det gäller 
möjligheterna till livslångt lärande och då särkilt uppmärksamma 
situationen för äldre och studerande med barn.

21.47
Rätten till utbildning på arbetsplatsen 
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg.

Kraven för att komma in på arbetsmarknaden och vara anställnings-
bar ökar, liksom risken att förlora sin anställning på grund av bristan-
de kompetens. Många företag kräver idag gymnasiekompetens för att 
anställa en person. Fackföreningarnas svar på detta har bland annat 
varit att hjälpa redan anställda medlemmarna till utbildning; det vi i 
dagligt tal kallar vuxenutbildning. Det regelverk som styr den kom-
munala utbildningsverksamheten kan vålla problem. 

Många pendlar till arbetet och det innebär ofta att man bor i en 
kommun och jobbar i en annan. När arbetsgivaren och/eller den fack-
liga organisationen startar gymnasieutbildningar i anslutning till ar-
betsplatsen, kan dessa personer inte delta om hemkommunen väg-
rar betala utbildningsplatsen. 

I samband med att allt fler LO-förbund tecknar kompetensavtal 
på såväl central som lokal nivå ökar denna form av arrangerade ut-
bildningar. Det handlar om utbildningar som anpassats till arbetsplats-
er, arbetstider, arbetssituation och familjeförhållanden. Detta för att 
underlätta och ge bästa möjliga förutsättningar för LO-förbundens 
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medlemmar att skaffa den kompetens som de saknar och arbetsgiva-
ren kräver. Det är utbildningar som många av LO-förbundens med-
lemmar inte får chans att delta i, om deras hemkommun vägrar att 
betala för utbildningen. Anställningsbarhet och möjlighet att behålla 
sin anställning minskar för de medlemmar som drabbas. 

Det är LOs skyldighet att arbeta för att hindren för utbildning 
undanröjs.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att anpassa det kommunala regelverket så att de som är i behov av 
att läsa in sin gymnasiekompetens ges möjlighet att göra det i den 
kommun där arbetsplatsen är förlagd. 

Utlåtande
Motionerna 21.45, 21.46 första att-satsen, 21.47 och 18.103 fjärde 

att-satsen

21.45

att alla anställda ska ha rätt till 5 timmars kompetensutveckling per 
vecka på betald arbetstid och

att kompetensutveckling ska utformas av den lokala arbetsgivaren 
och de lokala fackliga organisationerna. Individen och verksam-
hetens behov måste sammanvävas.

21.46 första att-satsen

att öka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling.

21.47

att anpassa det kommunala regelverket så att de som är i behov av 
att läsa in sin gymnasiekompetens ges möjlighet att göra det i 
den kommun där arbetsplatsen är förlagd. 

protokoll f.indd   222 2004-09-13   15:56:42



u t v e c k l a n d e  a r b e t e n  |  2 2 3

18.103 fjärde att-satsen

att vuxna får rätt att delta i grund- och gymnasieutbildning även 
utanför hemkommunen när utbildningen anordnas i anslutning 
till arbetsplats som är belägen i annan kommun.

Individens möjlighet och tillgång till utbildning och kompetensut-

veckling är avgörande när det gäller förutsättningar att utvecklas i det 

nuvarande arbetet eller möjlighet att byta arbete. Utöver de indivi-

duella behoven av kompetensutveckling står även Sveriges ekonomi 

och konkurrensförmåga inför stora utmaningar. Informationsteknik 

och annan teknisk utveckling ställer nya krav på arbetskraften. Kun-

dernas och klienternas krav och förmåga att tillgodose ständigt mer 

differentierade behov får större genomslag och ökar kraven på kun-

skapsinnehåll i både produkter och produktionsprocesser. Kunskap 

och kompetens blir en allt viktigare produktionsfaktor. De anställdas 

kunskap, kompetens, motivation och förmåga till lärande blir centrala 

aspekter för företagens och Sveriges konkurrensförmåga och därmed 

för den framtida tillväxten. 

Tyvärr visar allt fler undersökningar att företagen avsätter mindre tid 

till kompetensutveckling av sina anställda idag än för tio år sen och 

att det finns alldeles för många arbetsplatser som inte utnyttjar de 

kunskaper och färdigheter som de anställda har. Endast en tredjedel 

av LOs medlemmar får någon form av utbildning. 2,2 procent av LO-

medlemmars arbetstid (2002) ägnades åt personalutbildning. Mest 

personalutbildning fick anställda inom den offentliga sektorn och i de 

stora företagen. (”Röster om facket och jobbet”, 2003). Tack vare en 

ramöverenskommelse om kompetensutveckling mellan arbetsmark-

nadens parter i Europa har en ny impuls givits åt partsdiskussioner 

på nationell nivå om kompetensutveckling. Huruvida de årliga samtal, 

som denna överenskommelse leder till, också kommer att leda till 

konkreta resultat återstår att se.

LOs styrelse anser att fackföreningsrörelsen måste vända utveck-

lingen, våra krafter måste koncentreras till att alla LOs medlemmar får 
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möjlighet att utvecklas i sitt arbete. I LOs vision om ”det utvecklande 

arbetet” samverkar kompetensutveckling dynamiskt tillsammans med 

de andra faktorerna arbetsorganisation, lönesystem, arbetsmiljö och 

fackligt inflytande. Det är av stor vikt att arbetet är organiserat på så-

dant sätt att det ger möjlighet och utrymme för kompetensutveckling. 

Arbetsgivaren måste ge alla sina anställda på företaget möjligheter 

till att medverka i arbetsprocesser som präglas av förändring och 

utveckling. Partssamverkan måste fungera för att uppnå resultat. Där-

för läggs stort ansvar på den lokala fackliga organisationen att vara 

pådrivande i denna process. LOs styrelse anser att det finns olika ut-

bildningsbehov mellan individer, branscher och mellan stora och små 

företag. Därför bör det vara en uppgift för förbunden att inom olika 

avtalsområden precisera minimikrav för kompetensutveckling. Med 

det anser styrelsen att motion 21.45 första att-satsen bör besvaras.

Den senaste vuxenutbildningspropositionen vilar på att det kom-

munala stödet till vuxnas lärande ska ske utifrån individens behov, 

intresse och förutsättningar och därför ska stödet vara flexibelt an-

passat i tid och rum. Utgångspunkten är att möjliggöra ett livslångt 

lärande. Den situation motionärerna tar upp verkar inte i den riktning-

en. När det gäller den lagstiftning som råder på området kan konsta-

teras att för grundläggande vuxenutbildning finns redan idag en rätt 

att studera i annan kommun än hemkommunen. Detta gäller dock inte 

för vuxnas lärande på gymnasial nivå.

Den nuvarande skollagen säger att mottagande kommun är skyldig 

ta emot en behörig sökande till den gymnasiala vuxenutbildningen 

under förutsättning att hemkommunen åtagit sig kostnaden för ut-

bildningen, 11 kap 20 §. Åtagande att svara för kostnaden ska alltid 

lämnas om den sökande med hänsyn till personliga förhållanden har 

särskilda skäl att gå i en annan kommuns vuxenutbildning 21 §. Den 

möjligheten innebär inte att den av motionären beskrivna situationen 

skulle underlättas, då det är hemkommunen som prövar om dessa 

särskilda skäl är tillräckliga för att bevilja stöd. En arbetsgrupp inom 

utbildningsdepartementet har lagt ett förslag till lag om stöd till vux-
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nas lärande, Ds 2002:66. Där föreslås att en sökande till vuxenutbild-

ning ska kunna överklaga hemkommunens beslut hos Skolväsendets 

överklagandenämnd, då hemkommunen inte vill svara för kostnader-

na för stöd som den sökande kan få hos annan huvudman. Därutöver 

ger skollagen möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen 

bestämmer att meddela föreskrifter om kommunens skyldighet att 

betala ersättning för stöd till vuxnas lärande på gymnasienivå och till 

annan huvudman. 

Det är mycket viktigt att formerna och finansieringen för vuxnas läran-

de utformas på ett sätt som motsvarar ambitionerna i propositionen. 

Det är viktigt att de yrkesverksamma kan få kompletterande kunska-

per på gymnasienivå utifrån både behov av att kunna utvecklas i arbe-

tet såväl som beredskap inför förändringar i företaget eller branschen. 

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 21.45 andra att-satsen, 21.46 första att-sat 
 sen, 21.47 och 18.103 fjärde att-satsen och

att anse motion 21.45 första att-satsen besvarad.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Utbildningspolitik
Studiestöd

Motioner
18.95-18.104

18.95
Kunskapslyftet
Livsmedelsarbetareförbundet avd 51, Metallindustriarbetareförbundet 
avd 235 och Industrifacket avd 8, Gotland

5,5 år av kunskapslyftet har varit ett lyft för våra medlemmar. Kom-
petensen och självförtroendet har ökat avsevärt bland våra medlem-
mar under denna period. 

Vi har fått många förfrågningar om varför kunskapslyftet har 
upphört, när det var ett ypperligt verktyg för framförallt de äldre att 
kunna förkovra sig till ett rimligt pris. Utbildningsnivån i Sverige är 
katastrofal om man jämför med vad många andra länder har lyckats 
med. Sverige halkar efter internationellt sett från en 4e plats 1970 
till en 17e plats 2000, och har lyft detta till en 15e plats 2003 myck-
et på grund av kunskapslyftet.

Detta visar på att behovet är mycket stort för att återinföra kun-
skapslyftet.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar verka för

att verka för att kunskapslyftet återinförs snarast,

att verka för att kompetensen åter höjs i Sverige,

att verka för det livslånga lärandet och

att verka för att man ska kunna studera till 64 år med bidrag.
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18.96
Studiestöd vuxenutbildning
Fastighetsanställdas Förbund

I olika sammanhang när det gäller utformningen av det svenska skol- 
och utbildningsväsendet framhålls alltid högskoleutbildningens bety-
delse för tillväxt och utveckling. Långt ifrån lika ofta påminns man 
om grundutbildningens och yrkes- och hantverksutbildningarnas be-
tydelse för samma tillväxt och utveckling. Detta trots att dessa utbild-
ningar är minst lika viktiga för vårt samhälle som högskole- eller uni-
versitetsutbildningen. Undersökningar visar att stora grupper i sam-
hället saknar grundutbildning och att det inom loppet av tio år kom-
mer att saknas 100 000 utbildade hantverkare om inget görs. I Stock-
holmsregionen börjar bristen på yrkesutbildad arbetskraft att bli ett 
allvarligt problem. 

Det som är unikt med det svenska utbildningssystemet är att alla 
kan få en s k andra chans. Om man av någon anledning i unga år inte 
valt att studera klart, så kan man komma igen senare i livet. Denna 
möjlighet har dock på senare år begränsats sedan studiestödsregler-
na förändrats på ett sätt som missgynnar de som är studieovana och 
de som är äldre. Möjligheterna är också begränsade till vissa sektorer 
inom utbildningsväsendet, medan den är stängd för andra. Vi tänker 
då främst på de människor som vill omskola sig till t ex hantverks-
yrken vid vuxen ålder och inte kan betala sin utbildning med egna 
medel. För dessa är möjligheten till studiemedel stängda.

Det svenska studiemedelssystemet gjordes om vid årsskiftet och 
tilldelningen av studiemedelsberättigad tid för individen är beroende 
av ålder, tidigare studier och på vilken nivå de sökta studierna ligger 
(gymnasial eller eftergymnasial). För KY (kvalificerad yrkesutbild-
ning) kompletterande utbildningar, yrkesteknisk högskola, påbygg-
nadsutbildningar och folkhögskolor kan man söka studiemedel. 

Ovanstående handlar nästan uteslutande om traditionell skolför-
lagd utbildning, visserligen med varierande inslag av praktik eller LIA. 
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När det gäller arbetsplatsförlagd utbildning i lärlingsformer blir bil-
den helt annorlunda. Eftersom det inte finns någon utbildningsform 
där denna typ av utbildning passar in, finns det inte heller några stu-
diemedelsberättigade utbildningar att söka. Kvar blir endast arbets-
marknadsutbildningar och lärlingsavtal. Dessa former är beroende av 
konjunkturer och/eller politiska beslut. De kan dessutom vara dis-
kriminerande på så vis att många som skulle vara lämpade för yrket 
inte kan komma ifråga på grund av personens livssituation.

Eftersom ett stort antal hantverksyrken inte finns inom de regul-
jära skolformerna blir det snudd på omöjligt att utbilda sig i dessa 
yrken. En del söker sig utomlands för att utbilda sig i hantverksyr-
ken med svenska studiemedel, t ex Danmark. En medelålders per-
son som behöver omskola sig skulle troligen inte kunna utbilda sig 
även om det fanns studiemedelsberättigade utbildningar i Sverige, 
(t ex KY), på grund av CSNs regelverk, eftersom ålder och tidigare 
studier påverkar möjligheten.

Vi vet att många LO-medlemmar saknar det som idag betecknas 
som grundutbildning, dvs studier motsvarande 3-årigt gymnasium. 
Arbetsliv och samhälle förändras allt snabbare och det medför nya 
och ökade krav på kompletterande utbildning.

Allt fler kommer att ha behov av att efter ett antal år i yrkeslivet, 
återvända till studier på t ex Komvux eller folkhögskola. Med det 
nya studiestödssystemet är denna möjlighet starkt begränsad. Anta-
let veckor man kan få studiestöd har minskat, vilket drabbar de som 
är studieovana och de som har särskilda behov av en långsam stu-
dietakt. Redan vid 41 års ålder börjar en nedtrappning av möjlighe-
ten att få studielån. Vid 50 år är det totalstopp för både låne- och 
bidragsdel. Vid 50 år har man minst 15 år kvar i arbetslivet, men 
ingen möjlighet att få studiestöd vid behov av kompletterande vi-
dareutbildning. 

Den förändring som skett av studiestödssystemet har på ett myck-
et olyckligt sätt drabbat de personer som är studieovana, och som 
inte tidigare haft möjlighet att studera, utan valt att gå ut i arbetsli-
vet direkt efter grundskolan.
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Vi föreslår

att aktivt arbeta för att en översyn av regelverk, bidragssystem och 
huvudmannaskap för den praktiska yrkesutbildningen på framför 
allt eftergymnasial nivå, för att möjliggöra yrkes- och hantverks-
utbildning för vuxna (inklusive omskolning och rehabilitering) i 
tillräcklig omfattning för att motsvara arbetsmarknadens framtida 
behov,

att studiestödssystemet ändras så att livslångt lärande kan bli möjligt 
för fler,

att rekryteringsbidraget till studier blir flexiblare och kan gälla längre 
än 50 veckor,

att arbeta för att ytterligare medel förs till korttidsbidraget,

att korttidsbidraget ska utvidgas i såväl ämnen som tid,

att ta fram en policy och strategi för införandet av en ”solidarisk ut-
bildningspolitik” och

att i samverkan med förbunden driva ”den solidariska utbildningspo-
litiken” både som en samhälls- och avtalsfråga.

18.97
Studiestöd vuxenutbildning
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm, Kommunalarbetare-
förbundet, Stockholms län och Handelsanställdas Förbund avd 20, 
Stockholm

I olika sammanhang när det gäller utformningen av det svenska skol- 
och utbildningsväsendet framhålls alltid högskoleutbildningens bety-
delse för tillväxt och utveckling. Långt ifrån lika ofta påminns man 
om grundutbildningens och yrkes- och hantverksutbildningarnas be-
tydelse för samma tillväxt och utveckling. Detta trots att dessa utbild-
ningar är minst lika viktiga för vårt samhälle som högskole- eller uni-
versitetsutbildningen. Undersökningar visar att stora grupper i sam-
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hället saknar grundutbildning och att det inom loppet av 10 år kom-
mer att saknas 100 000 utbildade hantverkare om inget görs. I Stock-
holmsregionen börjar bristen på yrkesutbildad arbetskraft att bli ett 
allvarligt problem. 

Det som är unikt med det svenska utbildningssystemet är att alla 
kan få en sk ”andra chans”. Om man av någon anledning i unga år 
inte valt att studera ”färdigt”, så kan man komma igen senare i livet. 
Denna möjlighet har dock på senare år begränsats sedan studiestöds-
reglerna förändrats på ett sätt som missgynnar de som är studieova-
na och de som är äldre. Möjligheterna är också begränsade till vissa 
sektorer inom utbildningsväsendet medan den är stängd för andra. Vi 
tänker då främst på de människor som vill omskola sig till t ex hant-
verksyrken vid vuxen ålder och inte kan betala sin utbildning med 
egna medel. För dessa är möjligheten till studiemedel stängda.

Det svenska studiemedelssystemet gjordes om vid årsskiftet och 
tilldelningen av studiemedelsberättigad tid för individen är beroende 
av ålder, tidigare studier och på vilken nivå de sökta studierna ligger 
(gymnasial eller eftergymnasial). För KY (kvalificerad yrkesutbild-
ning) kompletterande utbildningar, yrkesteknisk högskola, påbygg-
nadsutbildningar och folkhögskolor kan man söka studiemedel. 

Ovanstående handlar nästa uteslutande om traditionell skolför-
lagd utbildning, visserligen med varierande inslag av praktik eller LIA. 
När det gäller arbetsplatsförlagd utbildning i lärlingsformer blir bil-
den helt annorlunda. Eftersom det inte finns någon utbildningsform 
där denna typ av utbildning passar in, finns det inte heller några stu-
diemedelsberättigade utbildningar att söka. Kvar blir endast arbets-
marknadsutbildningar och lärlingsavtal. Dessa former är beroende av 
konjunkturer och/eller politiska beslut. De kan dessutom vara dis-
kriminerande på så vis att många som skulle vara lämpade för yrket 
inte kan komma ifråga på grund av personens livssituation.

Eftersom ett stort antal hantverksyrken inte finns inom de regul-
jära skolformerna blir det snudd på omöjligt att utbilda sig i dessa 
yrken. En del söker sig utomlands för att utbilda sig i hantverksyr-
ken med svenska studiemedel, t ex Danmark. En medelålders per-
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son som behöver omskola sig skulle troligen inte kunna utbilda sig 
även om det fanns studiemedelsberättigade utbildningar i Sverige, 
t ex KY, på grund av CSNs regelverk eftersom ålder och tidigare stu-
dier påverkar möjligheten.

Vi vet att många LO-medlemmar saknar det som idag beteck-
nas som grundutbildning, dvs studier motsvarande 3-årigt gymna-
sium. Godkänd grundutbildning är ofta inträdesbiljetten till vidare 
studier såsom kompetensutveckling, viss yrkesutbildning och efter-
gymnasiala kurser.

Arbetsliv och samhälle förändras allt snabbare och det medför 
nya och ökade krav på kompletterande utbildning. Allt fler kommer 
att ha behov av att efter ett antal år i yrkeslivet, återvända till stu-
dier på t ex Komvux eller folkhögskola. 

Med det nya studiestödssystemet är denna möjlighet starkt be-
gränsad. Antalet veckor man kan få studiestöd har minskat, vilket 
drabbar de som är studieovana och de som har särskilda behov av 
en långsam studietakt. Redan vid 41 års ålder börjar en nedtrapp-
ning av möjligheten att få studielån. Vid 50 år är det totalstopp för 
både låne- och bidragsdel. Vid 50 år har man minst 15 år kvar i ar-
betslivet, men ingen möjlighet att få studiestöd vid behov av kom-
pletterande vidareutbildning. 

Den förändring som skett av studiestödssystemet har på ett myck-
et olyckligt sätt drabbat de personer som är studieovana och som 
inte tidigare haft möjlighet att studera utan valt att gå ut i arbetsli-
vet direkt efter grundskolan.

Vi föreslår

att LO kräver en översyn av regelverk, bidragssystem och huvudman-
naskap för den praktiska yrkesutbildningen på framförallt efter-
gymnasial nivå, för att möjliggöra yrkes- och hantverksutbildning 
för vuxna (inklusive omskolning och rehabilitering) i tillräcklig 
omfattning för att motsvara arbetsmarknadens framtida behov,
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att effekterna av det nya studiestödssystemet studeras och utvärderas 
och 

att LO kräver en översyn av studiestödsreglerna för studier på gymna-
sial nivå för att möjliggöra att personer med kort tidigare utbildning 
ges möjlighet att delta i utbildning och kompetensutveckling för 
att kunna möta arbetsmarknadens framtida behov.

18.98
Studiestöd för vuxenutbildning
SEKO

I dessa tider av fokus på tillväxtfrågor framhålls ofta nödvändigheten 
av högskoleutbildning för alla. Att främja att bildningsgraden höjs är 
naturligtvis bra. Tyvärr glöms ofta betydelsen av yrkes- och fortbildning 
bort för våra medlemsgrupper, när man diskuterar tillväxtbefrämjan-
de åtgärder. Undersökningar visar att stora grupper i samhället saknar 
grundutbildning och att det inom loppet av 10 år kommer att saknas 
100 000 utbildade hantverkare om inget görs. I Stockholmsregionen 
är redan bristen på yrkesutbildad arbetskraft ett allvarligt problem. 

Det som är unikt med det svenska utbildningssystemet är att alla 
kan få en ”andra chans”. Tyvärr håller denna möjlighet på att för-
svinna, eller åtminstone begränsas radikalt. När det svenska studie-
medelssystemet gjordes om vid årsskiftet innebar det en förändring 
som missgynnar de som är studieovana och äldre. Möjligheterna är 
också begränsade till vissa sektorer inom utbildningsväsendet me-
dan den är stängd för andra, bland annat för dem som vill omskola 
sig till t ex hantverksyrken vid vuxen ålder. 

Vi vet att många LO-medlemmar saknar det som idag betecknas 
som grundutbildning, dvs studier motsvarande 3-årigt gymnasium. 
Godkänd grundutbildning är ofta inträdesbiljetten till vidare studier, 
ny yrkesutbildning, eftergymnasiala kurser och ofta även företagens 
kompetensutveckling. Arbetsliv och samhälle förändras allt snabbare 
vilket medför nya och ökade krav på kompletterande utbildning. De 
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flesta av oss kommer att behöva återvända till studier på, t ex Kom-
vux eller folkhögskola, efter ett antal år i yrkeslivet.

Med det nya studiestödssystemet är denna möjlighet starkt be-
gränsad. Antalet veckor man kan få studiestöd har minskat, vilket 
drabbar de som är studieovana och de som har särskilda behov av 
en långsam studietakt. Redan vid 41 års ålder börjar en nedtrapp-
ning av möjligheten att få studielån. Vid 50 år är det totalstopp för 
både låne- och bidragsdel. Vid 50 år har man minst 15 år kvar i ar-
betslivet, men ingen möjlighet att få studiestöd vid behov av kom-
pletterande vidareutbildning. 

Möjligheten till arbetsplatsförlagd utbildning i lärlingsformer ska 
vi inte ens prata om. Något som annars kunde vara en bra väg till yr-
kesutbildning för dem som exempelvis vill bli hantverkare. Idag kan 
de till och med få söka sig utomlands för att få rätt utbildning!

Vi föreslår

att LO kräver en översyn av regelverk, bidragssystem och huvudman-
naskap för den praktiska yrkesutbildningen på framför allt efter-
gymnasial nivå, för att möjliggöra yrkes- och hantverksutbildning 
för vuxna (inklusive omskolning och rehabilitering) i tillräcklig 
omfattning för att motsvara arbetsmarknadens framtida behov,

att effekterna av det nya studiestödssystemet studeras och utvärderas 
och

att LO kräver en översyn av studiestödsreglerna för studier på gymna-
sial nivå för att möjliggöra att personer med kort tidigare utbildning 
ges möjlighet att delta i utbildning och kompetensutveckling för 
att kunna möta arbetsmarknadens framtida behov.
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18.99
Högre anslag till korttidsstudiestödet
Skogs- och Träfacket

För i stort sett alla arbeten krävs idag utbildning. Många människor måste 
därför vidareutbilda sig och ibland också byta yrke under sitt arbetsliv.

För att utbilda fackliga medlemmar på arbetstid finns idag kort-
tidsstudiestödet, en utmärkt möjlighet för den som vill förkovra sig 
i studiecirkel eller kursform.

År 2003 uppgick de av statsmakten anslagna medlen till cirka 27 
miljoner kronor, en summa som redan vid inledningen av året var 
intecknad. Innebörden av detta var att många intresserade inte gavs 
möjlighet att studera.

Staten måste tillföra mer pengar till korttidsstudiestödet, så att 
fler kortutbildade kan fortbilda sig och därigenom bli attraktivare 
på arbetsmarknaden och mer engagerade i vårt gemensamma sam-
hällsbyggande.

Vi föreslår 

att LO gentemot Riksdag och regering driver frågan om ökat anslag 
till korttidsstudiestödet.

18.100
Fortsatt satsning på utbildningsstöd
Metallindustriarbetareförbundet avd 49, Norra Västerbotten

De senaste åren har LOs medlemmar haft förmånen att via korttids-
studiebidrag (KTB) under 240 timmar per år vidareutbilda sig med 
hjälp av ABF-skolan. Det har varit oerhört givande för de LO-med-
lemmar, som inte har betyg från treårigt gymnasium, att mjukstarta. 
De som hittills tagit tillfället i akt och nyttjat nämnda möjlighet, är 
enbart positiva till denna studieform. Det här är en process som ännu 
bara är i ett inledningsskede, och är ett utmärkt komplement till de, 
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som ej är beredda att studera på heltid och inte heller redo att ta hela 
klivet till behörighetsgivande studier.

Enligt den forskningsrapport, som LO i Skellefteå och projekt 
Panorama redovisade under 2002, så finns ett klart uttalat behov av 
mindre formella studieformer, som exempelvis ABF-skolan. Tabellen 
nedan är hämtad från rapporten, ”LO medlemmarna vill studera”, 
och visar att många upplever betyg som hinder för studier.

Betygen skapar onödig stress, omdömen vore bättre! 

Arbetssökande och anställda. Procent.
    Arbetslösa Anställda Alla
Betygen borde bort:
Instämmer ej    20,3    24,7    22,8
Instämmer till viss del   37,8    46,4    42,7
Instämmer helt      41,9    28,9    34,5
Totalt   100  100  100
Antal (N)    74    97  171

Några kommentarer från rapporten ”LO-medlemmarna vill studera”. 
”Utbildning behöver inte vara något som man skaffar sig i en skola. Även 
sånt man lär sig av erfarenheter i arbete och livet är en slags utbildning. 
Sånt man söker kunskap om själv via litteratur är ofta en lika bra ut-
bildning.” ”Passade ej in i skolan med facit i handen, jag har ju samma 
huvud idag, när det blir prat om skolan så får jag stora skälvan.”

Under 2002-2004, har LO fördelat korttidsstudiebidraget (tidi-
gare var CSN myndighet för KTB) och det har fungerat mycket bra. 
Det har varit smidigt att ansöka och att snabbt få ett beslut från LOs 
FUO-enhet. Intresset har varit så stort att KTB-timmar förbrukats 
för hela året redan i juni månad.

ABF-skolan har också utvecklat samarbetet mellan LO och ABF 
och eftersom ABF-skolan är tvärfacklig, så har det skett ett samar-
bete mellan fackförbundsavdelningar och mellan medlemmar med 
olika facklig bakgrund. Med andra ord så gynnar denna studieform 
det tvärfackliga samarbetet och solidariteten med andra fackliga or-
ganisationer.
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Vi föreslår 

att statsbidragen för korttidsstudiestöd bibehålls och utökas.

18.101
Ekonomi för vuxenstuderande
Metallindustriarbetareförbundet avd 230, Umeå

När mindre pengar avsätts till korttidsstudiestöd drabbas de studeran-
de som också arbetar. Färre har råd att studera. Som en följd av detta 
minskar även antalet tillgängliga utbildningar. 

Vi står nu inför en framtida arbetskraftsbrist i Sverige. Då måste 
vi ta till vara den arbetskraft som finns. Och ett sätt att göra detta är 
att ge möjligheter för vuxna att studera vidare. När den positiva ut-
vecklingen på arbetsplatserna ökar kraven på kompetens ska det fin-
nas möjlighet att bygga upp den samtidigt som man behåller sin an-
ställning. Och dessutom utan alltför stora ekonomiska åtaganden. Är 
det billigare för företagen att ta in en nyanställd med rätt utbildning 
för den nya tekniken väljer de att göra detta framför att utveckla den 
arbetskraft man redan har. Och om arbetskraft med rätt kompetens 
saknas kan verksamheten helt enkelt flyttas dit där den finns.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att ta fram ett stöd för vuxenstuderande som medger att alla får 
möjlighet att öka sin kunskap i både grundkunskapsämnen och 
vidareutbildning och

att inte göra åtgärdsprogram med utbildning enbart för arbetslösa, 
utan även inkludera de som riskerar att bli arbetslösa i framtiden.
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18.102
Ersättning i samband med utbildning
Handelsanställdas förbund avd 15, Visby

I lagen om arbetslöshetsförsäkring 16 §, ”Övriga former av utbildning-
ar”, finns tydliga regler för vad som gäller då en person blir arbetslös 
och under vilka villkor som ersättning kan utgå från a-kassan i sam-
band med studier. Vi återger här paragrafen i sin helhet.

16 § Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde 
på grund av studierna lämnas ersättning till den som

1. fortsätter studier som han eller hon innan arbetslösheten bedrev 
på heltid jämsides med ett heltidsarbete under förutsättning att 
han eller hon söker heltidsarbete, eller

2. bedriver studier på deltid under förutsättning att studierna inte hin-
drar honom eller henne från att söka och ta heltidsarbete samt att 
han eller hon intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna 
om dessa kan hindra honom eller henne från att ta ett arbete.

Detta ställer till problem och behöver ses över och förändras så att 
man inte hamnar i den situation som kan uppstå då man på grund av 
sjukdom inte längre har 100 procent arbetskapacitet. Vi skildrar här 
ett fall ur verkligheten då en person drabbades hårt.

Personen i fråga kom efter sjukdom tillbaka till arbete på 75 pro-
cent och resterande 25 procent blev förtidspension. Då intresset för 
studier alltid varit stort användes övrig tid till studier. Den senaste ut-
bildningen var en distanskurs varvad med seminarier så att man som 
anställd skulle ha möjlighet att vara med. Utbildningen räknades som 
heltidsstudier och inverkade inte på arbetet eftersom studierna förlades 
till kvällar och helger och seminariedagarna löstes med semesterdagar. 
Utbildningen började september 2002 och pågick till mars 2003.

Vid årsskiftet 2002/2003 blev personen arbetslös och vände sig då 
till sin a-kassa för att informera om sina studier och anmälde sig även 
som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Vid kontakten med hand-
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läggare på a-kassan upplystes om att det inte gick att fortsätta med stu-
dier av den anledningen att personen inte arbetat heltid, enligt första 
punkten i § 16. Då kan man ställa sig några grundläggande frågor.

•  Är det förbjudet att studera fast man inte har full arbetskapacitet 
i det fall man framledes skulle bli arbetslös?

•  Vem går och räknar med arbetslöshet och avstår från att kompe-
tensutveckla sig?

•  Hur beter man sig då man på grund av pension inte kan söka hel-
tidsarbete, studerar och blir arbetslös?

•  Ska man bestraffas för att man söker utbildning när man inte kan 
arbeta heltid?

•  Eftersom studierna inte på något sätt inverkade på arbetet, så kunde 
den inte heller hindra arbetssökandet, hade det då varit bättre om 
studierna varit på deltid och intyg skrivits om att studierna avbryts 
i fall att arbete erbjuds? 

•  Hur väl känner man som medlem i facket till detta?

•  Vilket är alternativet till att sluta utbildningen då man blir arbets-
lös?

Tyvärr faller några människor alltid mellan stolarna och jag anser att 
detta behöver rättas till och anpassas. En person som av eget intres-
se bedriver studier under relativt kort tid och samtidigt med arbete 
borde åtminstone få avsluta sina studier då han/hon blir arbetslös och 
inte tvingas sluta en kostsam utbildning. En utbildning som dessutom 
ofta är helt igenom självfinansierad. 

Vi föreslår

att regelverket om ersättning i samband med utbildning ses över och 
anpassas så att lika rättigheter och möjligheter ges till alla när de 
blir arbetslösa, även till de människor vars arbetsförmåga på grund 
av sjukdom blivit nedsatt.
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18.103
Vuxnas rätt och möjlighet till utbildning
Metallindustriarbetareförbundet

Teknikutvecklingen, internationaliseringen och demografin medför 
stora förändringar på hela arbetsmarknaden. Vi vet att den traditio-
nella rekryteringen av ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden 
inte kommer att räcka till för att upprätthålla väl fungerande verksam-
heter och konkurrenskraft inom samhällets olika sektorer. Samtidigt 
ställer teknikutvecklingen och andra arbetsformer nya kunskapskrav 
på den befintliga arbetskraften. Därför måste en bred satsning på ut-
bildning och lärande bli en realitet snarast möjligt. Vikten av att pri-
oritera detta område understryks också av EU-kommissionen i upp-
följningen av Lissabon-strategin.

Idag är utbildningsväsendet konstruerat utifrån två grundläggande 
behov. Dels en ungdomsskola som förberedelse för arbetslivet och 
dels en vuxenutbildning som i huvudsak utgör en arbetsmarknads-
politisk åtgärd för dem som saknar arbete. För att klara framtidens 
arbetskraftsbehov måste dessa två utbildningsalternativ komplette-
ras med en reell möjlighet, även för vuxna som redan har arbete, att 
fortbilda sig. Det handlar i första hand om dem som saknar kunska-
per motsvarande grundskole- och gymnasienivå i ämnena svenska, 
matematik, engelska och samhällskunskap. Dessa grupper måste ges 
praktiska och ekonomiska förutsättningar att skaffa sig grundkun-
skaperna. Därutöver måste det också finnas möjlighet till vidareut-
bildning – i yrket eller för att byta yrke – utifrån människors förut-
sättningar och arbetsmarknadens behov. 

För detta ändamål behöver dels ett nytt system för studiestöd till 
vuxna inrättas och dels nya metoder och studieformer utarbetas. Na-
tionella system för validering behöver införas som gör det möjligt 
att värdera och jämställa resultat av erfarenhetsbaserat lärande med 
skolutbildning. Via s k e-learning ska man kunna skaffa sig kunskaper 
och få erkända betyg. Ungdoms- och vuxenutbildning bör integreras 
så att resurserna kan utnyttjas på bästa sätt. En ökad samverkan mel-
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lan näringslivet och gymnasieskolan behöver utvecklas utifrån lokala 
och regionala behov. Företag måste kompenseras för kostnader till 
följd av arbetsplatsförlagd utbildning. Tillgängligheten kan ökas ge-
nom att kommunala lärcentra inrättas och att vuxna får rätt att del-
ta i gymnasial utbildning även utanför hemkommunen i de fall ut-
bildningen anordnas i anslutning till en arbetsplats som är belägen 
i en annan kommun. Den pågående nedrustningen av arbetsmark-
nads- och yrkesutbildningarna måste stoppas och nationella system 
för certifiering av yrkeskunskaper utvecklas. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att systemet för finansiering av vuxenutbildning reformeras så att även 
redan anställda ges realistiska ekonomiska möjligheter att skaffa 
sig kunskaper motsvarande grundskole- och gymnasienivå,

att den pågående minskningen av arbetsmarknads- och yrkesutbild-
ningar bryts, att ungdoms- och vuxenutbildning i ökad grad inte-
greras och att samordningen mellan olika huvudmän som är aktiva 
inom området förbättras,

att de yrkesinriktade utbildningarna i gymnasieskolan i ökad omfatt-
ning bedrivs i nära samverkan med näringslivet och att parterna 
på arbetsmarknaden ges ett större inflytande över verksamhetens 
innehåll och inriktning,

att vuxna får rätt att delta i grund- och gymnasieutbildning även ut-
anför hemkommunen när utbildningen anordnas i anslutning till 
arbetsplats som är belägen i annan kommun,

att tillgängligheten till arbetslivsrelaterad utbildning ökas genom 
etablering av kommunala lärcentra som drivs i samverkan med 
arbetsmarknadens parter och

att metoder, studieformer och system utvecklas på nationell nivå inom 
områdena arbetslivspedagogik, validering, certifiering och e-lear- 
ning.
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18.104
Lika ekonomiska förutsättningar till utbildning för kvinnor och 
män
Handelsanställdas förbund avd 24, Göteborg

I lågkonjunkturens tid försämrades de ekonomiska villkoren för fram-
för allt kvinnor att studera. De som studerade på 70-talet med utbild-
ningsbidrag erhöll en dagpenning motsvarande a-kassenivå på en hel-
tidstjänst oavsett om de tidigare arbetat hel- eller deltid. 

Idag erhåller samtliga som studerar på heltid en nivå motsvarande 
den ersättning de erhåller från a-kassan, som är baserad på den in-
komst och arbetstidsmått de haft. Detta innebär att främst kvinnor 
som haft deltidstjänster får sämre ekonomisk möjlighet till studier 
än de som haft en heltidstjänst. Det kan innebära ökade kostnader 
för den som arbetat deltid och väljer att studera på heltid i form av 
ökade resekostnader samt eventuella daghemskostnader.

Detta är inte rimligt.

Vi föreslår

att LO centralt driver frågan om en återställning till heltidsbaserad nivå 
på ersättning vid studier oavsett om man arbetat hel- eller deltid.

Utlåtande
Motionerna 18.95-18.102, 18.103 första och andra samt femte och 

sjätte att-satserna, 18.104, 21.46 andra att-satsen

18.95

att verka för att kunskapslyftet återinförs snarast,

att verka för att kompetensen åter höjs i Sverige,

att verka för det livslånga lärandet och

att verka för att man ska kunna studera till 64 år med bidrag.
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18.96

att aktivt arbeta för att en översyn av regelverk, bidragssystem och 
huvudmannaskap för den praktiska yrkesutbildningen på fram-
för allt eftergymnasial nivå, för att möjliggöra yrkes- och hant-
verksutbildning för vuxna (inklusive omskolning och rehabilite-
ring) i tillräcklig omfattning för att motsvara arbetsmarknadens 
framtida behov,

att studiestödssystemet ändras så att livslångt lärande kan bli möj-
ligt för fler,

att rekryteringsbidraget till studier blir flexiblare och kan gälla 
längre än 50 veckor,

att arbeta för att ytterligare medel förs till korttidsbidraget,

att korttidsbidraget ska utvidgas i såväl ämnen som tid,

att ta fram en policy och strategi för införandet av en ”solidarisk 
utbildningspolitik” och

att i samverkan med förbunden driva ”den solidariska utbildnings-

politiken” både som en samhälls- och avtalsfråga.

18.97

att LO kräver en översyn av regelverk, bidragssystem och huvudman-
naskap för den praktiska yrkesutbildningen på framförallt efter-
gymnasial nivå, för att möjliggöra yrkes- och hantverksutbildning 
för vuxna (inklusive omskolning och rehabilitering) i tillräcklig om-

fattning för att motsvara arbetsmarknadens framtida behov,

att effekterna av det nya studiestödssystemet studeras och utvär-

deras och 

att LO kräver en översyn av studiestödsreglerna för studier på 
gymnasial nivå för att möjliggöra att personer med kort tidigare 
utbildning ges möjlighet att delta i utbildning och kompetens- 
utveckling för att kunna möta arbetsmarknadens framtida  

behov.
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18.98

att LO kräver en översyn av regelverk, bidragssystem och huvud-
mannaskap för den praktiska yrkesutbildningen på framför allt 
eftergymnasial nivå, för att möjliggöra yrkes- och hantverksut-
bildning för vuxna (inklusive omskolning och rehabilitering) i 
tillräcklig omfattning för att motsvara arbetsmarknadens fram-

tida behov,

att effekterna av det nya studiestödssystemet studeras och utvär-

deras och

att LO kräver en översyn av studiestödsreglerna för studier på 
gymnasial nivå för att möjliggöra att personer med kort tidigare 
utbildning ges möjlighet att delta i utbildning och kompetensut-

veckling för att kunna möta arbetsmarknadens framtida behov.

18.99

att LO gentemot Riksdag och regering driver frågan om ökat anslag 

till korttidsstudiestödet.

18.100

att statsbidragen för korttidsstudiestöd bibehålls och utökas.

18.101

att ta fram ett stöd för vuxenstuderande som medger att alla får 
möjlighet att öka sin kunskap i både grundkunskapsämnen och 

vidareutbildning och

att inte göra åtgärdsprogram med utbildning enbart för arbetslösa, 
utan även inkludera de som riskerar att bli arbetslösa i framti-
den.

18.102

att regelverket om ersättning i samband med utbildning ses över 
och anpassas så att lika rättigheter och möjligheter ges till alla 
när de blir arbetslösa, även till de människor vars arbetsförmåga 
på grund av sjukdom blivit nedsatt.
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18.103 första och andra samt femte och sjätte att-satserna

att systemet för finansiering av vuxenutbildning reformeras så att 
även redan anställda ges realistiska ekonomiska möjligheter att 
skaffa sig kunskaper motsvarande grundskole- och gymnasie-
nivå,

att den pågående minskningen av arbetsmarknads- och yrkes- 
utbildningar bryts, att ungdoms- och vuxenutbildning i ökad 
grad integreras och att samordningen mellan olika huvudmän 
som är aktiva inom området förbättras,

att tillgängligheten till arbetslivsrelaterad utbildning ökas genom 
etablering av kommunala lärcentra som drivs i samverkan med 
arbetsmarknadens parter och

att metoder, studieformer och system utvecklas på nationell nivå 
inom områdena arbetslivspedagogik, validering, certifiering och 
e-learning.

18.104

att LO centralt driver frågan om en återställning till heltidsbaserad 
nivå på ersättning vid studier oavsett om man arbetat hel- eller 
deltid.

21.46 andra att-satsen

att utreda och åtgärda studiestödssystemets utformning vad det 
gäller möjligheterna till livslångt lärande och då särkilt upp-
märksamma situationen för äldre och studerande med barn.

Sverige som kunskapsnation, med ett kunskapsbaserat arbetsliv och 

en kontinuerlig kompetensutveckling för alla, är väsentligt för tillväxt-

en och välfärden. Att verka för det ständigt pågående arbetet med ett 

livslångt lärande för LO-kollektivets medlemmar och att kompetensen 

åter höjs i Sverige är, som motion 18.95 belyser, en viktig uppgift 

för de fackliga organisationerna på alla nivåer. Både för tillväxt och 

välfärd, men också för att lägga grunden för framtida förbättringar av 

”morgondagens jobb”. Därför bör den tredje att-satsen i den motio-
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nen bifallas. Ett kunskapsbaserat arbetsliv för alla innebär därmed att 

det inte räcker med det mål som riksdagen beslutat – att 50 procent 

av varje årskull ska gå vidare till högskoleutbildningar. Ett livslångt 

lärande för alla innebär att alla arbetstagare behöver personalutbild-

ning och kompetensutveckling i sitt arbete, samt vidare- eller färdig- 

utbildning i sitt yrke genom utbildningssystemets försorg. 

Basen för vidareutbildning och livslångt lärande är utbildningen på 

grundskole- och gymnasienivå. En andra chans till dessa nivåer och 

yrkesutbildningar på gymnasienivå är av oerhörd betydelse för allas 

livslånga lärande. Detta förutsätter att LO verkar för generösa finans-

ieringssystem på alla nivåer, vilket motion 18.103 första att-satsen 

betonar. Det livslånga lärandet för alla innebär med nödvändighet att 

fokus inte enbart får riktas på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för 

de arbetslösa, som motion 18.101 första och andra att-satserna också 

pekar på. Lika viktig är en aktiv förebyggande utbildningspolitik för 

att undvika arbetslöshet i framtiden. Kongressen föreslås därför bi-

falla motionerna 18.103 första att-satsen och 18.101.

LO kommer därför att fortsätta spela en aktiv roll i detta viktiga påver-

kansarbete och kommer liksom inriktningen i de gemensamma första 

att-satserna i motionerna 18.96, 18.97 och 18.98 indikerar, göra det 

utifrån en helhetssyn på lärandefrågorna. LO kräver därför en översyn 

av regelverk, bidragssystem och huvudmannaskap för den praktiska 

yrkesutbildningen på framförallt eftergymnasial nivå, för att möjlig-

göra yrkes- och hantverksutbildning för vuxna (inklusive omskolning 

och rehabilitering) i tillräcklig omfattning för att motsvara arbetsmark-

nadens framtida behov. I detta ligger att fortsätta utvecklingen av och 

en ökad tillgång till Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och Yrkesteknisk 

Högskola (YTH). Detsamma gäller förbättringar av de olika studie- 

finansieringssystemen – t ex ålder, studietakt och utökning i om- 

fattning. Även LOs arbete med ett omställningsavtal ligger inom detta 

intresseområde, liksom arbetet med bristyrkesutbildningarna och 

deras bidragssystem. LO yrkar därmed bifall på den första att-satsen  

i alla tre motionerna 18.96, 18.97 och 18.98.
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Kunskapslyftet var ett tillfälligt projekt för att öka kunskapsnivån i lan-

det och motverka den då höga arbetslösheten. Det har legat till grund 

för den nya infrastrukturen och stödet för vuxnas lärande. Att liksom 

motionen 18.95 första att-satsen föreslår, återgå till det ursprungliga 

namnet och formen skulle emellertid vara att stanna upp utveck-

lingen. Däremot ska LO fortsätta arbetet för att utveckla och förbättra 

stödet till vuxnas lärande – både kvalitativt och kvantitativt – och 

anser därmed ovannämnda motion besvarad. De möjligheter som den 

utvecklingen ger ska heller inte underskattas. I år anslås medel till det 

kommunala stödet för vuxnas lärande motsvarande 46 400 årsstudie-

platser, men alla dessa utbildningsplatser utnyttjas inte.  

De ambitioner som framkommer i vuxenutbildningspropositionen 

är uttryck för en ny syn på vuxnas lärande och utgår från individens 

behov, intresse och förutsättningar. Vi vet att arbetet med vuxnas 

lärande i kommunerna skiljer sig åt i ambition och genomförande. Här 

är utvecklingen av lärcentra och en ökad samverkan mellan kommun, 

arbetsförmedling, försäkringskassa samt arbetsmarknadens parter 

mycket viktig. Detta är en fråga som lyfts fram genom den femte att-

satsen i motion 18.103. Lärcentra kan komma att bli en arena där 

dessa parter i samverkan kan bidra till att öka tillgängligheten till 

den arbetslivsrelaterade utbildningen och se till att vuxnas lärande 

kan utformas utifrån både individens och den lokala eller regionala 

arbetsmarknadens behov. LO-kongressen bör därför bifalla 18.103 

femte att-satsen. Denna samverkan och arbetsplatsanknytning bör, 

som tas upp i motion 18.103 andra att-satsen, också leda till att öka 

integreringen av ungdoms- och vuxenutbildningen. 

När det gäller kompetensfrågor hanterar förbunden dessa via sina 

yrkes- och kompetensutvecklingsavtal samt ofta inom ramen för 

branschgemensamma yrkesråd. Däremot måste frågan om påbygg-

nadsutbildningar i ett nationellt yrkesutbildningssystem utvecklas 

ytterligare, liksom behovet av att bryta den pågående minskningen 

av arbetsmarknads- och yrkesutbildningar. Därför bör LO-kongres-

sen bifalla motion 18.103 andra att-satsen. Det finns även ett behov 
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av en fortsättning vad gäller LOs arbete inom ramen för t ex Centrum 

för flexibelt lärande (CFL) och valideringsdelegationen, etc. Detta 

kan användas för att, som motion 18.103 sjätte att-satsen poängte-

rar,  fortsätta att påverka utvecklingen på nationell nivå av metoder, 

studieformer och system inom områdena arbetslivspedagogik, vali-

dering, certifiering och ”e-learning”. Därmed bör motion 18.103 sjätte 

att-satsen bifallas.

Studiefinansieringen
Motionerna 18.97 och 18.98 tar i de andra och tredje att-satserna upp 

problematik knuten till studiefinansieringen. Detsamma gäller den an-

dra att-satsen i motion 18.96. LOs principiella uppfattning är att ingen 

ska behöva skuldsätta sig för att uppnå kunskaper motsvarande gym-

nasienivå. Denna uppfattnings täcks bara delvis in av de möjligheter 

som finns genom studiestödet, rekryteringsbidraget, korttidsbidraget 

och bidraget för bristyrkesutbildningar. I alla finansieringsformerna 

för grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial nivå finns brister som 

behöver ses över, bl a att studera och utvärdera effekterna av det nya 

studiestödssystemet. Förbättringar är önskvärda för att ett livslångt 

lärande ska bli möjligt för fler än idag. Därför bör kongressen bifalla 

motion 18.96 andra att-satsen, 18.97 andra och tredje att-satserna, 

samt 18.98 andra och tredje att-satserna.

Det förbundsgemensamma projektet, om kompetensutveckling och 

lärande i arbetslivet (KUL-projektet), som genomförts under den gång-

na kongressperioden har lämnat efter sig några tydliga utvecklings-

områden. Inom dessa finns ett antal styrelsebeslut där vi nu kommer 

att fortsätta vårt arbete. Ett av dessa beslut rör studiefinansieringen 

där frågan berörs i likhet med vad motion 18.96 sjätte och sjunde 

att-satserna samt 21.46 andra att-satsen, betonar. Enligt beslutet ska 

samverkan och användandet av olika finansieringskällor avsevärt 

förbättras och LO kommer därför att formulera ”En solidarisk utbild-

ningspolitik för det livslånga lärandet”. 

protokoll f.indd   247 2004-09-13   15:56:46



2 4 8  |

Det finns också ett bra underlag för det vidare arbetet, genom den 

”problemanalys” som den Studiesociala utredningens betänkande 

utgör och den kommande remissbehandlingen av denna. LO har dess-

utom bidragit i utredningen, som t ex lyfter fram den begränsande 

åldersgränsen för studiemedel (50 år) och mytbilden av den unga 

barnslösa studenten. Det finns alltså redan beslut fattade i frågan och 

grupper som möjliggör förbundssamverkan. Motionerna 18.96 sjätte 

och sjunde att-satserna, samt motionen 21.46 andra att-satsen bör 

därför anses besvarade.

Korttidsbidraget
Flera motioner tar upp frågan om ökade medel för korttidsbidraget, 

men även utökningar i ämnen och tid. Detta finns med i motionerna 

18.96 fjärde och femte att-satserna samt motionerna 18.99 och 

18.100. LO har bedrivit ett offensivt och fruktsamt arbete med att få en 

ökad resurstilldelning till korttidsbidraget som nu också för LOs del 

utökats till 43 miljoner kronor per år. Det är en väsentlig ökning men 

långt ifrån tillräcklig. LO beräknar att det totalt sett skulle behövas 

cirka 100 miljoner kronor för att täcka dagens efterfrågan. En ytterli-

gare ökning av såväl de tillskjutna medlen till  korttidsbidraget och en 

utökning i ämnen och tid är viktiga frågor som vi kommer att fortsätta 

arbeta för. Kongressen bör därför besluta att bifalla motionerna 18.96 

fjärde och femte att-satserna, samt motionerna 18.99 och 18.100. 

Hittills har efterfrågan på korttidsbidraget ökat kraftigt sedan LO tog 

över administrationen och myndighetsutövningen från CSN. Någon 

förändring av åldersgränsen i detta bidrag, som förestås i motion 

18.95 femte att-satsen, är dock inte nödvändig eftersom korttidsbi-

draget redan idag gäller för vuxna studerande 20-64 år. LO ser liksom 

motionären åldersgränsen som viktig och anser därmed motion 18.95 

femte att-satsen besvarad. Korttidsbidraget är idag på 80 kronor per 

timme, lika för alla, i maximalt 184 timmar per år, och har visat sig 

fungera mycket bra för de yrkesverksamma som vill deltidsstudera. 
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Rekryteringsbidraget
Motionerna 18.96 tredje att-satsen och 18.104 lyfter frågor om nivån 

i ersättningssystemen och dess längd och flexibilitet. För att komma 

ifråga för rekryteringsbidrag ska man vara 25 år och arbetslös eller 

riskera att bli det. Det är kommunen som bestämmer målgruppen 

även om CSN sedan formellt fattar beslutet. Studietakten för rekry-

teringsbidraget kan vara 20, 50, 75 eller 100 procent, i maximalt 50 

veckor. Både det generella (1 694 kr/vecka) och det högre ersättnings-

beloppet (2 076 kr/vecka) är lika för alla, oavsett tidigare arbetstids-

mått. Eftersom ersättningen redan idag inte bestäms av arbetstids-

måttet, föreslås kongressen besluta att anse motion 18.104 besvarad. 

Det högre beloppet utbetalas för övrigt om man haft en inkomst på 

minst 160 190 kronor året innan studierna påbörjades. 

De medel som avsatts för rekryteringsbidraget utnyttjas för närvaran-

de inte fullt ut. Här behöver den uppsökande verksamheten utvecklas 

och inte minst samverkan mellan kommunernas utbildningsansvariga 

och de fackliga organisationerna. LO anser också att rekryterings- 

bidraget kan göras mer flexibelt och att det bör utökas vad gäller  

såväl ämnen som att gälla mer än dagens 50 veckor på hel- eller 

deltid. Därför bör kongressen besluta att bifalla motion 18.96 tredje 

att-satsen.

Studier med ersättning från arbetslöshetskassan
Motion 18.102 tar upp en viktig fråga om när man får studera med er-

sättning från arbetslöshetskassa och när man i andra fall inte får göra 

det. Normalt går det inte att få arbetslöshetsersättning vid studier 

eftersom personen i det fallet inte anses vara arbetslös, vilket LOs sty-

relse tycker är riktigt. Men det finns särskilda fall när det ändå går att 

få ersättning jämsides med utbildning och det är viktigt att det gäller 

lika för alla oavsett om personen har nedsatt arbetsförmåga eller inte. 

Av betydelse för om man kan fortsätta studera med arbetslöshetser-

sättning, är bland annat om det rör heltids- eller deltidsstudier och 
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om studierna finansieras med någon form av studiestöd eller inte. 

Det framgår av Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring att:

16 § Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på 

grund av studierna lämnas ersättning till personer som

1. fortsätter studier som de före arbetslösheten bedrev på heltid 
jämsides med ett heltidsarbete, under förutsättning att de söker 
heltidsarbete, eller

2. bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte 
hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de inty-
gar att de är beredda att avbryta studierna om dessa kan hindra 
dem från att ta arbete.

LO anser att det är olyckligt att personer med nedsatt arbetsförmåga 

enligt 16 § inte kan beviljas ersättning med arbetslöshetsersättning 

för studier. Om man står till arbetsmarknadens förfogande i den ar-

betstid som är möjlig, bör prövningen vara likställd med den prövning 

som sker för den som står till arbetsmarknadens förfogande på heltid. 

En nedsatt arbetsförmåga får inte innebära sämre förutsättningar för 

den arbetslöse. Därför bör kongressen bifalla motion 18.102.

Styrelsens förslag

 att bifalla motionerna 18.95 tredje att-satsen, 18.96 första-femte att- 
 satserna, 18.97-18.102, 18.103 första och andra samt femte och  
 sjätte att-satserna och

att anse motionerna 18.95 första, andra och fjärde att-satserna, 
18.96 sjätte och sjunde att-satserna, 18.104 och 21.46 andra att-
satsen besvarade.

I debatten deltog
Birgitta Lanér, Metall
Thomas Gustavsson, Fastighets
Mats Sundberg, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Thomas Gustavssons, Fastighets, tilläggsyrkande med anledning av 
motion 18.103 sjätte att-satsen: ”att prioritera valideringsprocessen.” 
Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande och

att bifalla Thomas Gustavssons tilläggsförslag med anledning av 
motion 18.103 ”att prioritera valideringsprocessen”.
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Läs- och skrivsvårigheter

Motioner
18.105 och 18.106

18.105
Läs- och skrivsvårigheter
Kommunalarbetareförbundet avd Värmlands län

I dagens lärarutbildning ingår ingen obligatorisk kurs där man får lär-
dom och insikter om läs- och skrivsvårigheter. Det är ett problem med 
tanke på att det finns över 2 miljoner svenskar som har detta handi-
kapp. Utbildningen ger idag inte tillräckliga kunskaper om de pro-
blem som elever med handikappet ställs inför, vilket ofta leder till att 
elever som är duktiga på att dölja sitt handikapp inte uppmärksam-
mas. Kunskapsbristen kan leda till att lärarna inte uppfattar signaler-
na i tid, och att barnen därmed får gå genom hela sin grundskoletid 
utan att få det stöd och den hjälp och den anpassade inlärningspeda-
gogik de har rätt till.

Vi föreslår därför LO-kongressen besluta

att LOs styrelse initierar en diskussion med politiker och berörda 
tjänstemän inom Skolverket, för att få till stånd en obligatorisk 
del om läs- och skrivsvårigheter i lärarutbildningen som ger både 
faktakunskaper och kunskaper om alternativa inlärningsmetoder 
och 

att ovanstående utbildning också erbjuds redan yrkesaktiva lärare.
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18.106
Läs- och skrivsvårigheter
Livsmedelsarbetareförbundet avd 6, Karlstad

Den arbetsmarknad som idag finns gör det oerhört svårt för en per-
son med läs- och skrivsvårigheter att kunna dölja sitt handikapp, med 
andra ord de får inga arbeten. Förr kunde dessa personer få jobb där 
man inte behövde använda dessa färdigheter.

Samtidigt vet man idag att genom att upptäcka handikappet, dys-
lexi, på ett tidigt stadium i livet och med rätt pedagogikhjälp får dessa 
personer samma förutsättningar att genomföra skolarbetet som en 
person utan problem med läs- och skrivsvårigheter.

Idag har närmare två miljoner svenskar någon form av läs- och 
skrivsvårigheter. Men de som ska bli lärare får ingen obligatorisk ut-
bildning i ämnet och därigenom ingen kunskap i hur man kan upp-
täcka och hjälpa barn med detta problem. Istället upptäcks proble-
men så sent att många redan avslutat eller är på gång att avsluta 
grundskolan, trots signaler från både elever och föräldrar.

Vi föreslår

att alla idag verksamma lärare får en utbildning om dyslexi och

att  ämnet dyslexi införs som obligatoriskt på lärarhögskolan.

Utlåtande
Motionerna 18.105 och 18.106

18.105

att LOs styrelse initierar en diskussion med politiker och berörda 
tjänstemän inom Skolverket, för att få till stånd en obligatorisk 
del om läs- och skrivsvårigheter i lärarutbildningen som ger både 
faktakunskaper och kunskaper om alternativa inlärningsmetoder 
och 

att ovanstående utbildning också erbjuds redan yrkesaktiva lärare.
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18.106

att alla idag verksamma lärare får en utbildning om dyslexi och

att ämnet dyslexi införs som obligatoriskt på lärarhögskolan.

Motionärerna pekar på ett allvarligt problem i den svenska skolan. 

Det blir mer och mer uppenbart att situationen i dagens skola  

beträffande elevernas läs- och skrivutveckling inte kan accepteras. 

Grundskolan är obligatorisk och har ett tydligt uppdrag att tillse att 

alla elever får en god förmåga att läsa och skriva. Det kan därför inte 

accepteras att elever lämnar skolan efter nio år utan att ha nått de na-

tionella målen för sin läs- och skrivförmåga. LO stödjer motionärernas 

krav på att det inom högskolans grundläggande lärarutbildning ska 

ingå kurser i läs- och skrivutveckling.

En nationell plan för fortbildning av redan verksamma lärare måste 

tillskapas. Staten måste ta sitt ansvar för att finansiera detta kun-

skapslyft för lärarna. De enskilda elevernas läs- och skrivförmåga ska 

vidare prövas gentemot en normal språkutveckling. För de elever som 

inte når målen ska det upprättas individuella utvecklingsplaner. Lä-

rare ska erbjudas fortbildning.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.105 första att-satsen och 18.106 andra att- 
 satsen och

att anse motionerna 18.105 andra att-satsen och 18.106 första att-
satsen besvarade.

I debatten deltog
Suzie Vondracek, Kommunal
Lars-Åke Henriksson, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Suzie Vondraceks, Kommunal tilläggsförslag med anledning av motion 
18.105: ”att LO i möjligaste mån låter broschyrer synas av professio-
nella på dyslexi, t ex dyslexicenter på Brunnsvik, så att broschyrerna 
blir dyslektikervänliga.” Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande och

att bifalla Suzie Vondraceks tilläggsförslag ”att LO i möjligaste mån 
låter broschyrer synas av professionella på dyslexi, t ex dyslexi-
center på Brunnsvik, så att broschyrerna blir dyslektikervän-
liga.”
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Gymnasieskolan

Motion
18.107

18.107
Framtidens gymnasieskola
Metallindustriarbetareförbundet avd 173, Luleå

Mot bakgrund av regeringens utvecklingsplan, utbildning för kunskap 
och jämlikhet, så kan vi i framtiden se en klart ökad närvaro av elever 
ute på våra arbetsplatser.

Det kommer att ske genom en utökning av APU (Arbetsplatsför-
lagd Utbildning) och kanske framför allt inom LIA ( Lärande I Ar-
bete). Detta är en form av lärlingsutbildning där eleverna tillbringar 
mycket tid och gör hela kurser, ute på arbetsplatserna. Dels blir ti-
den på arbetsplatserna utökad men också antalet elever som kom-
mer i fråga ökar radikalt i och med att metoderna blir införda på så 
gott som alla gymnasieprogram.

Detta kommer att innebära att våra medlemmar som ska ta emot 
eleverna på arbetsplatserna och ge dem en någorlunda god utbild-
ning i sitt gymnasieprogram får en mycket viktig roll.

Ett stort problem som har visat sig vara klart besvärande i ett fler-
tal kommuner är att skolorna inte har något som helst intresse av att 
de arbetsplatser som fungerar som mottagare av skolelever är kollek-
tivavtalsbundna och väl lämpade som utbildningsplatser.

Det är av yttersta vikt att vi fackligt engagerar oss i skolans verksam-
het. Genom ett sådant engagemang når vi våra kommande medlemmar 
i tid och får en möjlighet att ge dem en facklig insikt i arbetslivet. 

Vidare är det av yttersta vikt att vi får kontroll över den arbets-
livsverksamhet som pågår ute på arbetsplatserna. Dessutom enga-
gerar sig arbetsgivarna allt mer i skolornas dagliga arbete genom in-
formation material och olika projekt.
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Vi bör inom LO-förbunden förbereda oss för detta och på bästa 
sätt stödja de förtroendevalda som är skolaktiva.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att påverka utbildningsdepartementet till att enbart tillåta skolverk-
samhet på kollektivavtalsbundna arbetsplatser,

att LO lokalt utbildar skolaktiva i syfte att stärka det lokala fackliga 
skolarbetet och

att LO lokalt organiserar ”nätverk” för fackligt skolaktiva.

Utlåtande
Motionerna 18.107 första att-satsen och 18.103 tredje att-satsen

18.107 första att-satsen

att påverka utbildningsdepartementet till att enbart tillåta skolverk-

samhet på kollektivavtalsbundna arbetsplatser.

18.103 tredje att-satsen

att de yrkesinriktade utbildningarna i gymnasieskolan i ökad 
omfattning bedrivs i nära samverkan med näringslivet och att 
parterna på arbetsmarknaden ges ett större inflytande över 
verksamhetens innehåll och inriktning.

Dagens gymnasieskola har problem vad det gäller viktiga frågor som 

svag rekrytering till de yrkesinriktade programmen, varierande tillgång till 

och kvalité i APU. Avhoppsfrekvensen från de yrkesinriktade utbildningar-

na är för stor. Gymnasieskolans problem är uppmärksammade i och med 

Gymnasiekommitténs förslag till en ny gymnasieskola. Motionärerna tar 

upp två mycket väsentliga frågor som rör kvalitén i utbildningarna.

Gymnasiekommittén intar en positiv ställning till parternas roll när det 

gäller de yrkesinriktade utbildningarna. I betänkandet sägs att en av 

de två viktigaste faktorerna för kvalitén i den arbetsförlagda delen av
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utbildningen är lokala samrådsorgan. Kommittén föreslår därför att 

lokalt samråd med arbetsmarknadens parter ska vara obligatoriskt, 

men att formerna inte ska fastställas nationellt.

LO har i sitt svar på Gymnasiekommitténs betänkande framfört lik-

nande krav som motionärerna tar upp. Inledningsvis påpekas i remiss-

svaret behovet av att parterna tillsammans med andra aktörer är före-

trädda i det kursplanearbete som kommer att ligga till grund för den 

framtida gymnasieutbildningen.

LO understryker också de lokala parternas inflytande på utbildningen 

med obligatorisk samverkan. LO menar att representationen ska vara 

likvärdig och förutsättningar för ledamöterna ska utformas med ett 

ledighets- och ersättningssystem liknande det för politiskt förtroen-

devalda.

Kommunen ska i sina kvalitetsredovisningar till Skolverket redogöra 

för hur denna samverkan är utformad och vilka kvalitativa bidrag den 

ger till utbildningen. Kvalitetsaspekterna utgår från denna samverkan 

mellan arbetsliv och skola. LO har därför påpekat att kvalitetssäkring 

eller certifiering av arbetsplatser för lärande bör utvecklas, där bland 

annat det självklara kravet på kollektivavtal ingår. De principiella ställ-

ningstagandena är därmed gjorda. Det innebär ändå att dessa stånd-

punkter måste förverkligas, vilket är vad motionärerna yrkar på. 

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.103 tredje att-satsen och 18.107 första att-  
 satsen.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 22

Fackliga strategier för 
Bättre byten
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Fackliga strategier för Bättre byten

Behandling av kapitlen 1, 2 och 7.

I debatten deltog
Martin Viredius, Transport
Dan Gabrielsson, Kommunal
Ingemar Göransson, LO
Irene Wennemo, LO

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Styrelsens ändringsförslag efter utskottsbehandlingen.

Dan Gabrielssons, Kommunal förslag ”att bättre byten trycks upp ef-
ter revidering och att den görs mer lättläst.” Till detta yrkade styrel-
sen bifall.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla kapitlen 1, 2 och 7 i Fackliga strategier för bättre byten,

att bifalla styrelsens ändringsförslag i kapitlen 1, 2 och 7 i Fackliga 
strategier för bättre byten och

att bifalla Dan Gabrielssons, Kommunal, förslag ”att bättre byten 
trycks upp efter revidering och att den görs mer lättläst.”
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Punkt 23

Tid och plats 
för nästa kongress
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Tid och plats för nästa kongress

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande:
Styrelsen föreslår att nästa LO-kongress ska hållas i Stockholm den 
31/5 – 4/6 2008 och att LOs styrelse om omständigheterna så påkal-
lar kan flytta kongressen till annan tidpunkt under 2008.

Beslut

Kongressen beslutade

att anta styrelsens förslag.
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Punkt 24

Kongressens avslutning
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Kongressens avslutning

Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande:
Kamrater! Tänk så fort fem dagar kan gå! Det känns inte så länge se-
dan som jag stod i den här talarstolen och hälsade er välkomna till 
kongressen.

Jag tror att vi alla minns hur vi inledde kongressen i lördags, med 
öppningsspelet ”På väg”, om några ombuds resa till kongressen, om 
deras förväntningar och deras oro, om arbetsglädje och yrkesstolthet, 
men också om arbetslöshet, avregleringar och oro för internationali-
seringens konsekvenser. Berättelsen ackompanjerades så vackert med 
musik från hela världen, av musiker hitresta från olika delar av vårt 
fantastiska, mångkulturella Sverige.

Men nu börjar kongressresan att närma sig sitt slut. Under fem 
dagar har vi tillsammans diskuterat, voterat och beslutat. Vi är fram-
me vid kongressens egentliga färdmål. Det är dags för kongressav-
slutning. Men när klubban väl har fallit fortsätter resan, för då ska vi 
alla hem till den vardag som vi normalt befinner oss i, och där ska vi 
fortsätta det fackliga vardagsarbetet.

Jag vill tacka alla er som har gjort detta möjligt. Det är många män-
niskor som har arbetat på kongressen, och alla är lika viktiga. Jag vill 
naturligtvis tacka kongresspresidiet för att ni har hållit koll på oss. 
Vi kan konstatera att det verkligen har behövts ibland. Jag vill tacka 
stenograf och sekreterarna som bl a sett till att de beslut som vi har 
fattat finns väl dokumenterade.

Jag vill tacka alla gäster. Ni inbjuds inte bara för att det ska vara 
lite trevligt för er att få komma på kongress, utan genom att ni är här 
kommer våra idéer, våra tankar och våra beslut att diskuteras långt ut-
anför vår egen organisation och också långt utanför vårt eget land.

Jag vill också tacka alla utställare, som genom montrar och utställ-
ningar har skapat viktiga mötesplatser för oss under kongressen.

Sedan vill jag naturligtvis rikta ett tack till alla anställda i LO-kans-
liet och alla anställda här i Folkets hus.

Valberedningen, kongressfunktionärerna och alla er som har sett 
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till att vi har fått mat och fika, att det har blivit städat i lokalerna, 
att vi har fått ta del av besluten i tidningar och nyhetsinslag i radio 
och TV – alla er vill jag också tacka, ni som också har bidragit till att 
den här kongressen har blivit det den har blivit.

Nu har jag tackat alla men inte riktat något tack till er som sit-
ter i salen och är kongressombud. Det är till er det stora tacket ska 
riktas. Det tacket vill jag rikta därför att ni på ett så föredömligt sätt 
har representerat de 1,9 miljoner medlemmar som finns i LOs 16 
medlemsförbund. Det är ju från era inlägg och era engagerade plä-
deringar – om allt ifrån ungdomsrekryteringen till en mer stabil och 
bättre arbetsrätt – som vi kommer att hämta kraften.

Ni har visat att vi har idéer som bär. Ni har visat att vi har krav 
som måste genomdrivas. Och ni har visat att LO är en stark orga-
nisation, en organisation som med självförtroende kan möta makt-
havare, arbetsgivare och regeringsmedlemmar för att föra fram våra 
åsikter om ett rättvisare Sverige.

Tack ska ni ha, allihop!
LO-kongressen är snart slut. Jag inledde med att säga att även 

om kongressen här är slut lever kongressen vidare. Besluten har inte 
fattats bara för att skrivas in i protokollet. Era anföranden har inte 
heller hållits bara för att ni för stunden ska få några sekunders varm 
applåd. Besluten är fattade och anförandena är hållna också för att 
ge inspiration och göra skillnad för lång tid framöver.

Ni har varit med om att lägga fast färdriktningen för de kommande 
åren. Ni har lagt fast den politik som vi ska kämpa för i nästa valrö-
relse. Ni har också angett vägvalen och riktningen för den politik som 
vi ska föra i nästa avtalsrörelse. Så vår resa fortsätter tillsammans.

När vi går härifrån Folkets hus fortsätter därför kampen i förbun-
den, avdelningarna, distrikten och ute i kommunerna på det lokala 
planet – för det som är värt att slåss för.
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Avtackning med blomsterutdelning av styrelseledamöter och 
förbundsordförande som har avgått under kongressperioden: 
Håkan Meijer, förste vice ordförande och avtalssekreterare, 
Roland Almlén och Göran Ivarson, Musikerförbundet, Ove 
Bengtsberg, Byggnads, Alf Norberg, Elektrikerförbundet, 
Barbro Palmerlund, Fastighets, Malte Eriksson, Grafiker-
na, Kjell Johansson, Målarna, Sven-Olof Arbestål, SEKO, och 
Hans Wahlström, Transport.

Kongressombud, kamrater! Mina sista ord på den här kongressen vill 
jag ägna åt en speciell fråga som har präglat den här kongressen mer 
än någon annan. Det handlar om den orättvisa som har upprört och 
engagerat oss mest. Jag tror att ni förstår vad jag menar: Arbetslöshe-
ten och nödvändigheten av att vi får fler jobb, bättre jobb och tryg-
gare jobb.

Vi har talat om ungdomar som får gå direkt från skolbänken till 
socialtjänstkontoret. Vi har talat om många av de långtidssjukskriv-
na som skulle kunna jobba om de bara fick chansen men som möts 
av en arbetsmarknad där deras arbetsinsatser inte behövs.

Vi har talat om alla deltidsarbetslösa, om alla dem som bara er-
bjuds tillfälliga jobb, om dem som vägras rätten till heltid och trygga, 
fasta jobb. Vi har talat om arbetslösheten. Vi har talat om det utan-
förskap som hundratusentals av våra medlemmar upplever.

Men kongressen har visat att det finns alternativ. Kongressen har i 
sina beslut lagt grunden till en färdplan för att nå full sysselsättning. 
Vi utmanar därmed det passiva synsätt som alltför länge har tillåtits 
råda kring arbetslöshetsbekämpningen.

Vårt alternativ manar också till kamp mot det nyliberala synsätt 
som menar att arbetslösheten är nödvändig, mot en höger som i alla 
lägen använder konkurrensen som drivkraft, en höger som ser rätt-
visa som ett skällsord. Den högern ska vi med kraft bekämpa, kam-
rater!

Men vi har också sagt att det inte är från våra motståndare som 
vi ska hämta styrka. Vi ska hämta styrkan och kraften från varan-
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dra, från att vi är många, från att vi har en stark ideologisk grund 
och från det faktum att vi förmår använda den och omvandla den 
till klok politik.

En mycket speciell person vill jag tala om nu, en mycket speciell 
person som på sitt sätt betytt mer för svensk fackföreningsrörelse 
än någon annan. Det är en person som av hela sitt hjärta delar just 
de värderingar som vi har diskuterat, en person som följer kongres-
sen på avstånd.

Jag talar om en person som har gjort kampen för full sysselsätt-
ning till sin livsuppgift. Jag talar om den tidigare chefsekonomen på 
LO, Rudolf Meidner. Konsekvent och övertygat har han i över ett 
halvt sekel hävdat att ”arbetslösheten är onödig” och att den kan be-
mästras ”om viljan finns”.

Avstampet tog han, som jag sade i inledningen, tillsammans med 
sin kollega Gösta Rehn, när de på LO-kongressen 1951 redovisade 
rapporten ”Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen”. Ett 
sammanhållet ekonomiskt-politiskt program låg då på kongressom-
budens bord. Hörnstenarna till det som vi idag benämner ”Rehn-
Meidnermodellen” var därmed lagd. Meidner blev i och med detta 
den första och den främsta fanbäraren för en aktiv arbetsmarknads-
politik och en solidarisk lönepolitik som främsta drivkrafter för att 
nå full sysselsättning.

Sedan dess har alltså över 50 år passerat. När vi tittar tillbaka kan 
vi med stolthet konstatera att det som då var resultatet av ett lagar-
bete vid LOs utredningsavdelning kom att spela en avgörande roll 
för samhällsutvecklingen och för vårt sätt att förhålla oss som fack-
lig organisation.

Hörnstenarna i det programmet ligger fast. Men programmet, 
sade Meidner förra året, håller inte längre fullt ut. Han menade att 
nya tider kräver nya lösningar.

Men är det då så att Rudolf Meidner inte längre tror att full sys-
selsättning är möjlig? Har han lagt sin livsuppgift åt sidan? Nej, inte 
alls! För ett par år sedan presenterade han återigen ett program, i 
stil med det han författade till LO-kongressen 1951, med det snar-
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lika namnet ”Manifest för full sysselsättning” – fortfarande lika över-
tygad som tidigare att arbetslösheten är det värsta ett samhälle och 
en människa kan drabbas av. Stridslystet och ifrågasättande teck-
nade han ned nya, tänkbara vägar och metoder, måhända nu ännu 
mer radikalt.

Det är detta som gör Rudolf Meidner så beundransvärd. Han är 
pragmatiker, ständigt forskande och grubblande över dagens möjlig-
heter och handlingssätt, och alltid lika bestämd över att målet om 
arbete åt alla måste nås.

Idag, kamrater, fyller denne oförtröttlige fackföreningsman 90 år. 
Jag vill därför att vi skickar en hjärtinnerlig hälsning till Rudolf!

(Applåder)

Kamrater! Den inspiration som Rudolf Meidners arbete har gett 
oss i mer än femtio år har präglat denna kongress. Målet är fortfa-
rande full sysselsättning. Vägen dit handlar om att skapa fler jobb, 
bättre jobb och tryggare jobb. Vår packning är full av ny kunskap 
och nytt mod.

Men, kamrater, vi måste dela med oss. Vi måste agitera, samtala 
och lyssna. Vi måste bredda kunskapen och öka insikten hos fler av 
våra medlemmar, hos fler av våra arbetskamrater. Vi måste ständigt 
bygga ny kunskap tillsammans.

Det ni ser nu på skärmarna här i kongressalen är en del av den 
muralmålning som har börjat skapas under kongressen, en muralmål-
ning som är en del i integrationsprojektet ”Nytt liv i Sverige”. Det 
är en muralmålning som knyter samman det som är den svenska ar-
betarrörelsens historia med den historia som vi har framför oss, där 
fanorna bärs av oss alla, oavsett om vi är män eller kvinnor, oavsett 
om vi är svenskar sedan generationer tillbaka eller om vi är svenskar 
med utländsk bakgrund. Det ligger mycket kraft i det, kamrater!

 Låt mig därför avsluta med en dikt. Det är en dikt som är kollek-
tivt skriven i en tvärfacklig studiecirkel som också är en del av pro-
jektet ”Nytt liv i Sverige”:
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En äkta vän
min vän
är den styrka man får
när det behövs.
Du är länken mellan mig och livet.

Vi är alla olika men
ändå så lika.
Tillsammans kan vi skapa ett rättvisare Sverige
min vän.

Tack ska ni ha, kamrater!
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LOs kulturpris 2004
Utdelades av Wanja Lundby-Wedin

Måndagen den 21 juni

Pristagare och motiveringar:

Latin Kings får priset för att de i sin musik synliggör och ger röst åt 
ung arbetarklass i förorterna. Genom sina texter tar Latin Kings tyd-
ligt ställning för 2000-talets arbetarungdom, särskilt de med en an-
nan bakgrund än den svenska, och uttrycker både utanförskap och 
dess stolthet och styrka. Latin Kings texter och musik uttrycker mer 
än något annat en vilja att ta strid mot alla försök att dela in männis-
kor i över- och underordnade.

Lena Kallenberg får priset för sin förmåga att skildra historien så att 
läsaren får insikter som är viktiga för framtiden. I böcker som ”Apels-
inflickan” och ”Stockholmskärlek” skildrar hon arbetarklassens kvin-
nor och barn i tider av försvarslöshet och utsatthet, samtidigt som hon 
lyfter fram deras styrka och framtidstro. Lena Kallenberg arbetar nu 
tillsammans med Hotell- och Restaurangfacket med ett omfattande 
arbete i syfte att skildra människor i nutidens krogvärld. Hon är ock-
så engagerad i flera av LOs och förbundens läsfrämjande projekt, bl 
a Läs för mig pappa.

Ewa Karlsson får priset för sina mångåriga teaterinsatser där hon inte 
minst givit röst och liv åt arbetarklassens kvinnor. Ett exempel är fö-
reställningen ”Fem uskor är fler än fyra dilettanter”, som bland annat 
bygger på möten och samtal med undersköterskor. I teaterns form lyf-
ter Ewa Carlsson fram deras liv och arbete och sätter fokus på det fak-
tum att om inte undersköterskor och andra LO-medlemmar går sam-
man och engagerar sig fackligt och politiskt så blir det andra intressen 
som styr våra liv. Hävdandet av demokratin och alla människors lika 
värde och rätt går som en röd tråd genom Ewa Carlssons arbete. 
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Kurt Olovsson får priset för att han i sin ideella gärning lyfter fram 
arbetarklassens och LO-medlemmarnas egen förmåga att uttrycka sig 
genom kulturen. Kurt Olovsson har bland annat varit drivande i LO-
fackens årligen återkommande utställning i Umeå utifrån LO-med-
lemmars egen konst. Han har också varit starkt involverad i arbetet 
med att bygga upp arbetsplatsbibliotek i Umeå. 

Sven Wernström får priset för att han under flera decennier fram-
gångsrikt skildrat arbetarklassens barn- och ungdom, både historiskt 
och i nutid. Han har bland annat gjort detta i romanserien ”Trälarna” 
som skildrar kamp mot klassförtryck, från vikingatiden fram till våra 
dagar, liksom i sina många böcker om Latinamerika. Sven Wernström 
har också varit starkt engagerad i arbetet för att sprida litteraturen till 
arbetarklassen och få LO-medlemmar att använda det skrivna ordet 
som ett fackligt och politiskt verktyg.

Bengtsfors bilsätesveteraner får priset för att de i sin verksamhet lyf-
ter fram den framtidstro och de möjligheter som finns i en krisdrab-
bad bygd. Kvinnorna i Bengtsfors bilsätesveteraner började med att do-
kumentera bilsätesfabriken Lear Corporation som arbetsplats. Idag är 
gruppen starkt engagerad i ett omfattande lokalt arbete för att skildra 
det industriella arvet i Bengtsforsbygden samtidigt som man tar sikte 
på framtiden genom skapandet av ett aktivt nätverk för arbetare som 
förlorade sina jobb vid Lear 1999.

Maria Söderberg får priset för att hon genom sina fotografier skild-
rar arbete och liv i såväl Sverige som i andra delar av världen. Hennes 
stora intresse för gruvor har resulterat i fotodokumentationer i Ryss-
land, Canada och det stora projektet i Laisvall gruva och samhälle. I 
text och bild har hon också skildrat förhållandena i Vitryssland, Af-
ghanistan, i Palestinas flyktingläger, bland annat i samarbete med Olof 
Palmes Internationella Centrum.
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Susanna Arwin får priset för att hon i sina verk skickligt speglar de se-
naste årtiondenas snabba samhällsförändringar ur den arbetande män-
niskans, särskilt kvinnans, perspektiv.  Detta har hon bland annat gjort 
i utställningen ”Leka post”, om postväsendets snabba förändringar och 
dessas konsekvenser för SEKOs medlemmar. Genom konstprojektet 
”den svenska tanten”, visad på Arbetets Museum, skildrar hon den 
svenska arbetarkvinnans yrkes- och familjeliv under 1900-talet.

Carlos Nunez får priset för sitt oförtröttliga arbete för alla männis-
kors lika värde och rätt, särskilt utifrån ett klass- och ett etniskt per-
spektiv. Carlos Nunez var vid militärkuppen 1973 ordförande för de 
chilenska postanställdas förbund. Han kom till Sverige som flykting 
och började som arkivarbetare och allt i allo på Runö Folkhögskola, 
där han så småningom blev alltmer engagerad i fackligt folkbildnings-
arbete. Han var också senare med om att bygga upp föreningen för 
fackligt aktiva invandrare, FAI. Idag är Carlos pensionär men fortsät-
ter att arbeta ideellt som folkbildare och cirkelledare. 
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Prisutdelning

Onsdagen den 23 juni 2004

Pris i LOs dokumentärfototävling för ungdomar ”Det stora dokumen-
tära äventyret” delades ut av Wanja Lundby-Wedin.

Tredje pris:
Vicky Johansson
Ljud- och bildskolan, Varberg 
Lärare: Marie Nordberg

Juryns motivering:
Ett stämningsfullt, tidlöst porträtt med ett mycket aktuellt tema. Den 
djärva bildvinkeln och medvetna beskärningen visar att fotografen har 
formkänsla och vågar utnyttja fotografins möjligheter. 

Andra pris:
Aili Forsenius, 
Munkebäcksgymnasiet, Göteborg
Lärare: Sven Lassbo

Juryns motivering:
En annorlunda, inkännande skildring av ett anonymt arbete - hotellstä-
derskans. Bildval och motiv visar ett medvetet fotografiskt berättande 
– trots att vi inte ser kvinnans ansikte är hon påtagligt närvarande

Första pris: 
Årets dokumentärfotograf bland gymnasieeleverna i Sverige.
Andrés Lealv
Wenströmska skolan, Västerås.
Lärare: Michael Hartin

Juryns motivering:
Ett innehållsrikt och medvetet bildberättande som visar fotografiskt 
självförtroende, teknisk skicklighet och formkänsla. Sviten skildrar 
arbetets mödor, men förmedlar också yrkesstolthet och känslan i att 
skapa något bestående. 
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Tack till projektledningen.
Fotolärarna vid Munkebäcksgymnasiet med fotoläraren Sven Lass-
bo i spetsen har lagt ned mycket arbete och ett mycket stort engage-
mang på att genomföra dokumentärfototävlingen och ta fram den år-
liga fotoboken. 

Ett särskilt tack till dem också. 
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Uttalanden

Söndagen den 20 juni

Hårdnande global konkurrens största hotet mot 
fackliga rättigheter

Demokratin stärks när människor organiserar sig i fria fackföreningar. 
Människor som ger varandra löftet att hålla ihop blir genast ett hot mot 
krafter som motarbetar demokrati och solidaritet. Överallt i världen 
utsätts fackliga kamrater för kränkningar. Under 2003 mördades 129 
fackliga ledare. Av dessa var fler än tidigare kvinnor. Enbart i Colom-
bia mördades 90 människor på grund av sitt fackliga engagemang. 

Dessa dystra siffror för 2003 har just presenterats av den Fria Fack-
föreningsinternationalen, FFI. Hoten och brotten mot de fria fack-
föreningarna kommer främst från två håll; regeringar och arbetsgi-
vare som hävdar att facken hindrar eller stoppar möjligheterna för 
länderna att hävda sig i den globala konkurrensen. 

I Asien avskedades mer än 300 000 arbetare, bara för att de krävt 
sina fackliga fri- och rättigheter. Militärjuntan i Burma fortsätter att 
förtrycka folket i sitt land. Där är slav- och tvångsarbete sedan årti-
onden satt i system och alla försök till fackliga aktiviteter slås bru-
talt ner. I Kina har landets ekonomiska tillväxt inte inneburit någon 
som helst förbättring för respekten för fackliga fri- och rättigheter. I 
Sydkorea arresterades 1 900 människor när de utövade sina fackliga 
rättigheter. 201 av dem åtalades.

I Afrika inrapporterades att 6 566 personer avskedats på grund 
av sin fackliga aktivitet. I Zimbabwe visar Mugabes regering nollto-
lerans mot facken. 2 800 postanställda avskedades efter att ha del-
tagit i en strejk. 

I USA fortsätter arbetsgivarna att betala stora summor till kon-
sulter som säljer kunskapen och genomförandet av att slå sönder 
fackföreningar. 40 procent av de anställda i offentlig sektor har inte 
rätt att träffa kollektivavtal, liksom 25 miljoner privatanställda och 
7 miljoner statsanställda.
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Mer än 50 miljoner anställda i så kallade ekonomiska frizoner 
världen över, de allra flesta kvinnor, är särskilt utsatta för kränkning-
ar eller förbjuds helt att bilda fackföreningar. 

Motståndet mot fackliga rättigheter drabbar varje dag människor 
över hela världen. 

Angreppen på våra fackliga kamrater är angrepp på var och en av 
oss. LO kommer med full kraft att fortsätta arbetet för fackliga fri- 
och rättigheter. I den kampen ska vi fortsätta att solidariskt stödja 
byggandet av fria demokratiska fackföreningar runt om i världen. 
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Söndagen den 20 juni

LO-kongressen riktar krav till riksdag och regering: 
Stoppa förslaget till tjänstedirektiv i dess nuvarande 
utformning!

LO är för ökad rörlighet och ökad öppenhet. Sverige är det land i Eu-
ropa som har störst andel invånare med utländsk bakgrund. Fri rör-
lighet över nationsgränserna förutsätter emellertid att det finns ett 
regelverk som garanterar att goda villkor kan upprätthållas för lönta-
garna. När rörligheten sker på marknadens villkor blir det löntagarna 
som får betala priset. 

Lika rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla som arbetar i 
Sverige. När tjänster utförs med medhavd arbetskraft över gränser-
na, ska arbetsvillkor och kollektivavtal i arbetslandet gälla som mi-
nimum. Det är den enda rimliga principen. Det ger ett skydd för 
både den enskilda löntagaren och för seriösa företag. I dag finns dessa 
regler i det så kallade utstationeringsdirektivet. Regelverket riskerar 
nu att slås sönder genom EU-kommissionens förslag till tjänstedi-
rektiv, som ska styra vilka regler som ska reglera handeln med tjäns-
ter i Europa. 

Förslaget till tjänstedirektiv är otydligt formulerat och innehål-
ler skrivningar som riskerar att rasera kollektivavtalens ställning och 
begränsa konflikträtten. Förslaget riskerar också att slå sönder förut-
sättningarna för viktiga verksamheter som vi i Sverige valt att finan-
siera och organisera offentligt.

Om tjänstedirektivet genomförs i enlighet med förslaget kan fö-
retag från andra EU-länder som tillfälligt utför arbete i Sverige göra 
det enligt de regler som gäller i företagets hemland. Vi kan hamna 
i situationen att 25 EU-länders och tre EES-länders olika lagar och 
avtal ska tillämpas på våra arbetsplatser. Det skulle vara omöjligt för 
både myndigheter och fackliga organisationer att kontrollera att la-
gar och avtal efterlevs. 
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Förslaget till tjänstedirektiv är oacceptabelt! Det går inte att lag-
stifta om tjänster på samma sätt som varor. 

Därför kräver LO-kongressen ett nytt förslag till tjänstedirektiv 
som bejakar rörlighet över gränserna, men som samtidigt värnar kol-
lektivavtalen och tryggheten för löntagarna, värnar skyddet för män-
niskors hälsa och stimulerar tillkomsten av fler jobb. Människor får 
aldrig bli en handelsvara!
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Måndagen den 21 juni

Full sysselsättning – värd att slåss för
Kongressen kräver att regeringen tar krafttag

Människors arbete är grunden för allt välstånd. Full sysselsättning är 
avgörande för att klara finansieringen av välfärden. Full sysselsättning 
når vi bara om alla har lika rätt till arbete, oavsett kön, bakgrund el-
ler arbetsförmåga.

Den öppna arbetslösheten är i genomsnitt hela 5,5 procent, men 
bland LO-förbundens medlemmar är den betydligt högre. Nu mås-
te regeringen ta krafttag mot den höga arbetslösheten. LO har tagit 
sitt ansvar. Tillsammans med arbetsgivarna har vi slutit avtal om en 
omställningsförsäkring och på en större del av arbetsmarknaden har 
vi levererat treåriga löneavtal på nivåer som både ger medlemmarna 
reala löneökningar och bibehållen konkurrenskraft.

Regeringen har satsat alltför lite på arbetsmarknadspolitiken. En 
snäv budgetpolitik får inte hindra ökningar av utgifter för arbetslös-
hetsersättning och arbetsmarknadspolitiska program. Det måste in-
rättas en särskild sysselsättningsmarginal. Det behövs fler platser i 
arbetsmarknadsutbildning för att förebygga flaskhalsar i komman-
de högkonjunktur. Regeringen måste satsa på ett nytt kunskapslyft 
som riktas särskilt mot industriorter med hög arbetslöshet. Anställ-
ningsstöden måste förbättras så att långtidsarbetslösa får större möj-
ligheter att få jobb.

Ungdomar får allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och 
får arbete allt senare. Resurserna till grundskolan och yrkesutbild-
ningar måste öka för att stärka nya generationers ställning på arbets-
marknaden. Barn och ungdomar måste få rättvisa uppväxtvillkor.

Utslagningen ur arbetslivet har ökat. Det måste skapas förutsätt-
ningar för ett arbetsliv som inte stänger ute människor utan släpper 
in alla och låter människor bidra efter egen förmåga. Arbetsplatser-
na måste anpassas efter individen och mer resurser måste avsättas 
till rehabilitering och anställningsstöd.
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Det är helt oacceptabelt att människor hamnar mellan stolarna 
och bedöms som för friska för att få sjukpenning och för sjuka för 
att få a-kasseersättning. Regeringen måste göra något nu. Ge AMS 
i uppdrag och nödvändiga resurser att klara den yrkesinriktade re-
habiliteringen!

Kongressen kräver att regeringen i höstens budget tar krafttag för 
full sysselsättning och mot utslagning.
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Tisdagen den 22 juni 2004

Fortsatt LO-stöd till de palestinska arbetarna

Situationen i Palestina är fullständigt ohållbar. Kränkningarna av pa-
lestiniernas mänskliga och fackliga rättigheter fortsätter. Palestinska 
LO – PGFTU – som sedan 2002 är medlem av Fria Fackföreningsin-
ternationalen, förhindras att bedriva sitt fackliga arbete. Mindre än 
30 procent av den palestinska befolkningen i arbetsför ålder har ar-
bete. Det rapporterar ILO i en nyligen publicerad rapport till ILO-
konferensen i juni i år.

ILO redovisar hur den israeliska ockupationen i form av vägspär-
rar, säkerhetskontroller och utegångsförbud orsakar förseningar, ökade 
kostnader och minskade inkomster vilket paralyserar så gott som all 
ekonomisk aktivitet och minskar de palestinska hushållens inkom-
ster. Den offentliga förvaltningen i form av utbildning och sjukvård 
försvåras. Handel och privat företagande drabbas. Enligt ILO kan de 
palestinska företagen bara utnyttja 30–40 procent av sin kapacitet. 
Världsbanken redovisar att arbetslösheten på Västbanken mellan 
2000 och 2003 ökade från 17 till 28 procent och i Gaza från 27 till 
37 procent.  FN bedömer att 60 procent av den palestinska befolk-
ningen lever under fattigdomsgränsen på 2 USD per dag. I Gaza är 
siffran hela 80 procent!

Sedan 2002 stödjer LO tillsammans med TCO våra kamrater i 
PGFTU för att stärka deras fackliga arbete. Det kommer vi att fort-
sätta med!

LO säger fortsatt nej till ockupationen. Vi kräver att avspärrning-
arna och murbygget stoppas!

Konflikten mellan Israel och Palestina måste få en varaktig och 
fredlig lösning. Det internationella samfundet måste göra allt för 
att Palestina och Israel så snart som möjligt ska kunna leva som två 
stater där mänskliga och fackliga rättigheter garanteras, två länder i 
fred, utan våld och terror.
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Tisdagen den 22 juni 2004

Förbjud farligt ensamarbete

Varje dag rånas minst två butiker i Sverige. De flesta rån inträffar när 
den anställda arbetar ensam i butiken. Varje dag tvingas butiksanställ-
da att fundera på om det är deras tur att råka illa ut. 

Men det här gäller inte bara för handeln. Farligt ensamarbete 
finns överallt i samhället. Varje dag oroar sig anställda inom trans-
portsektorn, industrin, vården och andra delar av arbetslivet för sin 
säkerhet. 

Ensamarbete har ökat under senare år. Arbetsgivare har dragit ned 
på bemanningen med motiveringen att kostnaderna minskar. Men 
det kortsiktiga sparandet kan långsiktigt bli mycket dyrt. Konsekven-
sen blir psykisk ohälsa när arbetstagare dagligen tvingas oroa sig för 
om man ska komma helskinnad hem från arbetet.  

Det finns ett tydligt samband mellan ensamarbete och förekom-
sten av rån, hot och våld av olika slag. Redan i dag finns det regler 
som tydligt säger att arbetsuppgifter som innebär en påtaglig risk för 
hot och våld, inte får utföras som ensamarbete. Men efterlevnaden 
brister. Arbetsgivarens ansvar måste bli tydligare. 

Det är dags att minimera riskerna vid ensamarbete. Vi kan aldrig 
acceptera att tusentals löntagare upplever en ständig rädsla för att 
bli utsatta för olyckor, hot och våld på sin arbetsplats. Därför kräver 
kongressen att ensamarbete ska förbjudas om inte den personliga sä-
kerheten kan garanteras. 
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Tisdagen den 22 juni 2004

LOs kongress uttalar sitt fulla stöd för de förbund 
som ännu inte avslutat förhandlingarna inom ramen 
för Avtal 2004

Under våren har parterna på en stor del av den svenska arbetsmarkna-
den genom en omfattande avtalsrörelse träffat nya kollektivavtal för 
2004 och framåt. Löneökningar och villkor i dessa avtal bygger på en 
god avvägning mellan de ekonomiska förutsättningarna och många 
fackliga medlemmars krav på rättvisa.

Men en avtalsrörelse är inte slut förrän det finns nya avtal inom 
alla avtalsområden. LOs kongress uttalar därför sitt fulla stöd till de 
förbund som inte träffat avtal i den pågående avtalsrörelsen. 

Kongressen kräver att arbetsgivarna tar sitt ansvar så att avtal sna-
rast kan träffas!
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Tisdagen den 22 juni 2004

LO-kongressen kräver lagstiftning om rätten till hel-
tid och rätten till trygga anställningar!

I dag arbetar ca 115 000 LO-kvinnor kortare tid än vad de själva öns-
kar. Samtidigt ökar antalet tidsbegränsade anställningar. Den allra otryg-
gaste formen, behovsanställning, har sedan 1990 ökat från cirka 40 
000 till 125 000, främst bland LO-förbundens kvinnliga medlemmar. 
Nästan en tredjedel av LO-kvinnorna, under 30 år, har någon form av 
tidsbegränsad anställning. 

Det ofrivilliga deltidsarbetet och de otrygga anställningarna gör 
att kvinnor förvägras möjligheten till en lön som går att leva på. Det 
innebär dessutom en risk att fastna i arbeten med låg lön och små 
utvecklingsmöjligheter.

Den socialdemokratiska partikongressen beslutade redan 2001 
att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Partikongres-
sen 2004 upprepade samma krav på lagstiftning. Trots detta har re-
geringen först nyligen beslutat tillsätta en utredning om hur rätten 
till heltidsanställning kan stärkas. Utredningsarbetet har inte kom-
mit igång än.

LO-kongressens tålamod har tagit slut. Vi accepterar inte att ar-
betsgivarna systematiskt erbjuder kvinnor sämre anställningsvill-
kor.

Kongressen kräver att riksdagen snarast lagstiftar om rätten till 
heltid och rätten till trygga anställningar! 
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Tidsschema för kongressförhandlingarna

(Kommer senare)
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Permissioner

Lördag
Radina Raicevic, Hotell och Restaurang Facket
Lena Retzius, Kommunal
Birgitta Widén (från kl 14.00)

Söndag
Lars-Göran Lehrmark, Kommunal, förmiddag

Måndag
Lars-Göran Johansson, Pappers (till kl 09.30)
Lena Retzius, Kommunal, förmiddag
Lennart Alverå, Metall (kl 11.20-14.30)
Berth Thulin, Metall, eftermiddag
Håkan Arnelid, Metall, eftermiddag
Per Winberg, Transport (fr o m kl 13.00)
Birgitta Kihlberg, Hotell o Restaurang Facket, eftermiddag
Monica Bäckman, Kommunal, kväll

Tisdag
Lars Johansson, SEKO
Alf Hallén, Skogs- och Träfacket (kl 10.00-12.00)
Clas Linder, Transport (kl 09.00-16.00)
Per Winberg, Transport (fr o m kl 13.00)

Onsdag
Annika Falk, Kommunal
Anders Berg, Transport
Paul Svensson, SEKO ( fr o m kl 10.00)
Håkan Pettersson, Kommunal (fr o m kl 11.15)
Catharina Hellerstedt, Industrifacket (fr o m kl 12.00)
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Sakregister

Personregister

Innehåll

(Kommer alla senare)
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