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Punkt 10

Beslut om ansvarsfrihet
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Beslut om ansvarsfrihet

Motion
10.01

10.01
Misstroendeförklaring mot LOs ordförande
Transportarbetareförbundet avd 12, Malmö

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin har under den gångna kon-
gressperioden ett flertal gånger uppträtt på ett sätt som inte anstår 
den som borde vara den främste företrädaren för svenska arbetsta-
gare. Hon har gjort flertaliga uttalanden i media, som senare visat sig 
inte vara förankrade i styrelsen, och som retat gallfeber på LOs med-
lemmar. Exempelvis hennes uttalande i frågan om övergångsregler vid 
EUs öststatsutvidgning, där hon som borde värna om våra arbetstill-
fällen, istället kallat opponenter för främlingsfientliga och rasister. För 
att inte tala om hennes famösa ”neutralitet” inför folkomröstningen 
om EMU. Allt sammantaget har det förtroende hon eventuellt haft 
förbrukats många gånger om.

Det hade varit mycket bättre att ordföranden koncentrerat sig på 
LOs kärnverksamhet som ju är lönebildningen. Under Wanja Lundby-
Wedins ordförandeperiod har gapet mellan LOs medlemmar, fram-
för allt kvinnorna, och tjänstemännen ökat som aldrig förr.

Vi föreslår därför

att kongressen beslutar att inte bevilja ordföranden Wanja Lundby-
Wedin ansvarsfrihet och

att hon ej får förnyat förtroende som ordförande.
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Utlåtande
Motion 10.01

10.01

Misstroendeförklaring mot LOs ordförande

att kongressen beslutar att inte bevilja ordföranden Wanja Lundby-
Wedin ansvarsfrihet och

att hon ej får förnyat förtroende som ordförande.

Motionen utgår ifrån att LOs ordförande under den gångna kongress-

perioden underlåtit att lojalt fullfölja de beslut och den politik som 

LOs styrelse fattat beslut om. Styrelsen delar inte den uppfattningen. 

Tvärtom har hon i besvärliga frågor på ett förtjänstfullt sätt fullföljt 

styrelsens beslut. Styrelsen har under kongressperioden inte vid 

något tillfälle tagit något beslut som skulle kunna uppfattas som en 

kritik av eller avståndstagande från de åtgärder hon vidtagit.

Mot denna bakgrund finns det enligt styrelsens uppfattning inte skäl 

att pröva frågan om ansvarsfrihet för LOs ordförande i särskild ord-

ning. Därmed avser motionen en dechargefråga och ska prövas i sam-

band med frågan om ansvarsfrihet för hela LOs ledning och styrelse. 

Styrelsens förslag

att avslå motion 10.01.

Göran Johnsson, LOs styrelse, föredrog styrelsens förslag. 

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag att avslå motion 10.01 och

att enhälligt bevilja Landsorganisationens styrelse ansvarsfrihet för 
den tid revisionen omfattar.
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         Punkt 11 

Nomineringar och val
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Nomineringar och val
Lördagen den 19 juni

Åke Södergren, valberedningens ordförande, redogjorde för procedu-
ren vid nomineringar och val. Han utlyste valet till LO-ordförande där 
nomineringstiden går ut 20/6 kl 11.00.

Söndagen den 20 juni

Val av ordförande

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

att  för den kommande kongressperioden välja

Wanja Lundby-Wedin till LO-ordförande.

Måndagen den 21 juni

Val av tre vice ordförande, varav en tillika 
avtalssekreterare

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

att  för den kommande kongressperioden välja:

Erland Olauson till förste vice ordförande, tillika avtalssekreterare,
Ulla Lindqvist till andra vice ordförande samt
Leif Håkansson till tredje vice ordförande.

Val av ordinarie ledamöter i LOs styrelse

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

att  för den kommande kongressperioden välja

Kjell Dahlström, Skogs o Träfacket
Birgitta Kihlberg, Hotell o Restaurang Facket
Ninel Jansson, Handels
Göran Johnsson, Metall
Leif Ohlsson, Industrifacket
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Jan Rudén, SEKO
Åke Södergren, Livs
Ylva Thörn, Kommunal
Hans Tilly, Byggnads
Per Winberg, Transport
Hans Öhlund, Fastighets

Tisdagen den 22 juni

Val av suppleanter till LOs styrelse

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag

att för den kommande kongressperioden välja:

Ordinarie ledamöter  Suppleanter

Kjell Dahlström  Sune Ekbåge 
Skogs- och Träfacket  Pappersindustriarbetareförbundet

    Lars Johansson
    Skogs- och Träfacket

    Per-Olof Sjöö
    Skogs- och Träfacket

Birgitta Kihlberg  Jan Österlind 
Hotell och Restaurang Facket Grafiska Fackförbundet

    Per Persson
    Hotell och Restaurang Facket  
    Tommy Andersson
    Grafiska Fackförbundet

Ninel Jansson   Lars-Anders Häggström
Handelanställdas Förbund Handelsanställdas Förbund

    Tommy Tillgren
    Handelsanställdas Förbund

    Gustaf Holmlund
    Handelsanställdas Förbund
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Göran Johnsson  Stefan Löfven
Metallindustriarbetare-  Metallindustriarbetare-
förbundet   förbundet

    Anders Tiderman
    Metallindustriarbetareförbundet

    Birgitta Lanér
    Metallindustriarbetareförbundet

Leif Ohlsson   Leif Håkansson
Industrifacket   Industrifacket

    Kurt Walther
    Industrifacket

    Birgitta Widén
    Industrifacket

Jan Rudén    Tomas Abrahamsson
SEKO    SEKO

    Sven-Olof Hellman
    SEKO

    Yvonne Hansson
    SEKO

Åke Södergren   Hans-Olof Nilsson
Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsarbetareförbundet

    Gerald Lindberg
    Livsmedelsarbetareförbundet

    Pauli Kristiansson
    Livsmedelsarbetareförbundet

Ylva Thörn   Lars-Åke Almqvist
Kommunalarbetareförbundet Kommunalarbetareförbundet
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    Håkan Pettersson
    Kommunalarbetareförbundet 
    Lennart Johansson
    Kommunalarbetareförbundet

Hans Tilly   Thomas Gustavsson
Byggnadsarbetareförbundet Byggnadsarbetareförbundet

    Stig Larsson
    Elektrikerförbundet  
    Gunnar Ericson
    Byggnadsarbetareförbundet

Per Winberg   Clas Linder
Transportarbetareförbundet Transportarbetareförbundet

    Martin Viredius
    Transportarbetareförbundet

    Sten-Ove Niklasson
    Transportarbetareförbundet

Hans Öhlund   Lars-Åke Lundin
Fastighetsanställdas Förbund Målareförbundet    
    Anders Bergsten
    Fastighetsanställdas Förbund

    Hans-Åke Engdahl
    Målareförbundet
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Val av tre revisorer och en auktoriserad revisor

Åke Södergren, valberedningens ordförande, redogjorde för de inkom-
na fem nomineringarna till de tre revisorerna:

Håkan Arnelid, Metall
Anders Bergström, Kommunal
Pia Håkansson, Fastighets
Sten Lundqvist, Handels
Clas Nykvist, Byggnads

Då det beslutades om sluten omröstning redogjorde rösträkningskom-
mitténs ordförande Hans Olsson, LO-revisor, för hur omröstningen 
skulle gå till.

Kongressen beslutade därefter

att  utse Price Waterhouse Coopers Lybrand företrädd av Åke Da-
nielsson som auktoriserad revisor för 1 år.

Onsdagen den 23 juni

Åke Södergren, valberedningens ordförande, redogjorde för omröstning-
ens resultat. Av de 417 som röstat var 1 valsedel ogiltig och 357 röster 
hade avgivits för Håkan Arnelid, 343 för Claes Nykvist, 314 för Anders 
Bergström, 128 för Pia Håkansson och 106 för Sten Lundqvist.

Kongressen beslutade

att  välja Håkan Arnelid, Metall, Claes Nykvist, Byggnads och Anders 
Bergström, Kommunal till LO-revisorer för den kommande kon-
gressperioden.
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Val av tre revisorssuppleanter

Beslut

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag

att  välja Pia Håkansson, Fastighets, Sten Lundqvist, Handels och 
Göran Olsson, SEKO till de tre revisorssuppleanterna för kon-
gressperioden och

att de inträder i ovan nämnda ordning.
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          Punkt 12

Fastställande av arvoden för 
styrelse och revisorer
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Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Lördagen den 19 juni

Yvonne Hansson, SEKO, kongressordförande: Enligt LOs stadgar § 6 
mom 6 ska ledamot av styrelsen erhålla arvode med belopp som be-
stäms av kongressen och i stadgarna § 10 mom 8 framgår att reviso-
rernas arvode fastställs av kongressen. För auktoriserad revisor utgår 
ersättning enligt räkning.

Styrelsens förslag

att styrelsens ledamöter och LOs revisorer i likhet med vad som för 
närvarande gäller ska erhålla lika arvode och

att arvodet för den kommande kongressperioden fastställs till 60 
procent av basbeloppet det år vilket arvodet ska utbetalas.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag.
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          Punkt 13

Medlem 2010
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Medlem 2010
Söndagen den 20 juni

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande:
Vi ska nu diskutera vår egen organisation. Ibland kan man tro att 

det är något som intresserar bara oss – att diskutera hur vi organiserar 
oss och hur vi utvecklar vår organisation. Men det är faktiskt något 
som har stor betydelse och röner stort intresse också i vår omvärld.

Varför då? Varför är det viktigt hur LO ser ut och hur LO be-
stämmer sig för att bygga sin styrka? Jo, naturligtvis därför att det är 
hur vi bygger vår organisation och hur vi förmår att vara starka till-
sammans som bestämmer om vi kan uppnå våra mål och få genom-
slag för våra idéer.

Därför var det inte konstigt att frågan om den fackliga styrkan 
kom upp igår i diskussionerna i våra utskott. Den kom upp i flera ut-
skott som sade: Det är väl jättebra med bättre byten och det vi kan 
genomföra. Men om vi inte kan upprätthålla en hög organisations-
grad, om vi inte kan se till att ha en god täckning med kollektivav-
tal på våra arbetsplatser, hur ska vi då orka genomföra detta? Blir vi 
då så intressanta att det finns motparter och politiska beslutsfattare 
som vill göra de här bättre bytena med oss?

Nej, sannolikheten minskar om vår styrka minskar. Därför är det 
oerhört viktigt att ägna tid, kraft och strategiskt tänkande kring hur 
vi bygger en stark organisation.

Men det finns ändå två saker som är just fundament. Det ena är 
hög organisationsgrad. Hela vår idé bygger på att vi ska använda kol-
lektivets kraft för att förbättra för var och en. Ni kommer ihåg det 
löfte som vi pratade om igår i öppningsspelet. Vi ska inte acceptera 
sämre löner och sämre anställningsvillkor än vad vi är överens om.

Då måste vi ha en kollektiv kraft, och för att få en kollektiv kraft 
måste vi vara många. Då är hög organisationsgrad och därmed ock-
så förmågan att hålla en hög täckningsgrad på kollektivavtalen det 
mest centrala.

Som organisation har vi en tradition att kunna anpassa oss efter 
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de samhällsförändringar som sker, så att vi följer med och därmed 
kan påverka samhället bättre än om vi står lite vid sidan av och hål-
ler kvar vid ett gammalt organisationsmönster. Det kan vi se inte 
minst på alla de förbundssammanslagningar som har skett under de 
senaste decennierna. Vi har haft många förbundssammanslagningar 
men faktiskt samma stadgar under väldigt lång tid.

Vår styrka gäller om vi kan anpassa vår strategi, vår resursfördel-
ning, vår organisation och våra arbetsmetoder till vår omvärld på ett 
sådant sätt att vi ökar vår styrka.

Det finns tre frågor i Medlem 2010. Vårt grundläggande uppdrag 
ligger kvar. Har den omgivande verkligheten förändrats och i så fall 
hur? Vilka förändringar kräver det i sin tur när det gäller organisa-
tion och arbetsmetoder?

Som ni hör har vi redan svarat ja på den första frågan: Ja, det 
grundläggande uppdraget ligger kvar. Det fackliga kärnuppdraget lig-
ger kvar. Men vi svarar ja också på nästa fråga: Ja, omgivningen har 
förändrats. Det gäller hela samhället men kanske framför allt arbets-
livet och arbetsmarknaden.

Under veckan kommer vi att diskutera många av de negativa för-
ändringar som har varit, att vi har fler otrygga anställningar, att det 
är svårare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, att vi 
har en ändrad struktur i vår medlemskår och i samhället i övrigt där 
vi också ser att diskriminering mellan grupper gör att samhället ser 
annorlunda ut.

Det måste vi naturligtvis ta till oss, liksom den förändring som 
har skett i hela strukturen på arbetsmarknaden. Vad betyder en allt-
mer ökande privat tjänstesektor i relation till en industri som fortfa-
rande är väldigt stark men där en stor del av tillväxten är en tillväxt 
i teknik men inte en tillväxt som skapar fler jobb?

Därför blir organisationsgraden den viktigaste frågan för oss att 
jobba med också utifrån det här perspektivet. Vi ser att styrkan i or-
ganisationsgraden är högst i industrin, i byggsektorn och i den offent-
liga sektorn, medan den är lägre i privat tjänstesektor. Det beror på 
att vi ser en mycket större rörlighet också i företagandet i den pri-
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vata tjänstesektorn och många fler mindre företag.
När det gäller organisationsgraden vill jag säga: Vi har ibland en 

bild av att vi nu försvagas. Då kan det vara bra att ha en annan bild 
i huvudet. Ni känner till 68, året som alla talade om som det år när 
vi på något sätt stod på toppen, med hela diskussionen om den po-
litiska vänstern, hög organisationsgrad och att vi byggde något till-
sammans. Men då, år 1968, när vi tyckte att vi var så starka, hade 
vi 73 procents organisationsgrad. I dag har vi 83 procents organisa-
tionsgrad.

Även om en del vill utmåla oss som svagare idag har vi faktiskt 
långsiktigt lyckats gå åt rätt håll. Men det får inte innebära att vi slår 
oss till ro. Därför är den första fråga som vi lyfter upp när det gäller 
medlemsrekrytering: Hur rekryterar vi ungdomar? Vi har nästan all-
tid haft lägre organisationsgrad bland ungdomar.

Det ligger kanske i sakens natur att det är fler som har kommit 
in på otrygga anställningar även tidigare. Men nu ser vi en dramatisk 
nedgång i gruppen ungdomar, och vi måste analysera vad det beror 
på. Att det beror på fler otrygga anställningar kan vi nog vara gan-
ska säkra på. Men beror det också på att det inte längre är lika själv-
klart att gå med i facket?

Något som är mer oroväckande och som vi kan peka på genom 
den senaste mätningen vi gjorde är att organisationsgraden har gått 
ner också i gruppen 24–30 år, gruppen efter 16–24 år som vi mäter 
i. Även i den gruppen har det alltså blivit minskad organisationsgrad. 
Om det är ett nytt generationsmönster som vi ser och som är på väg 
att utvecklas, då är det allvarligt.

Det förslag som vi lägger i Medlem 2010 handlar om att vi mås-
te bli synligare i skolan. Vi måste få en dialog i skolan, framför allt 
i gymnasieskolan, om arbetsmarknaden, arbetslivets förutsättningar 
och vilken roll facket spelar, för det kanske inte är självklart för da-
gens generation.

Vårt förslag är att vi måste ta ansvar för det gemensamt. Vi ska 
göra det i hela organisationsledet, med tonvikt på lokal och regio-
nal nivå. Det är viktigt att tonvikten ligger på den organisation som 
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är uppbyggd genom LO-distrikt, LO-fack och kanske andra orga-
nisationsformer på lokal nivå. Men det ska vara tydligt att på sam-
ma sätt som LO är förbundens arena ska detta vara förbundsavdel-
ningarnas arena.

De som tar ansvar för detta ska vara förbundens lokala och regi-
onala organisation. Man kan inte säga: Det fixar LO-distrikten. De 
ska samordna, vara arena och se till att vi verkligen finns i alla sko-
lor. Men det måste vara förbunden som tar ansvaret. I förslaget sä-
ger vi också att det grundläggande ansvaret ligger där.

I vårt förslag har vi lagt åt sidan frågan om ett elevmedlemskap, 
som vi har diskuterat på väldigt många kongresser. Vi har sagt: Nu 
brukar vi inte våld på principen att ett medlemskap får den som har 
en anställning. Elevmedlemskapet ska vi lägga åt sidan. Det är bara 
när man är anställd som man ska vara medlem i facket. Men vi ska 
bygga en relation med ungdomarna.

En annan sak är om förbunden har elevmedlemskap. Några för-
bund har valt det, men det är inte en princip som vi tillsammans ska 
välja, utan då får väl de förbund som väljer att göra så ha den typen 
av organisationsanslutning också.

Sedan har vi i nästa kapitel det gemensamma ansvaret. Det byg-
ger bland annat på vad vi kan göra för att vara effektivare tillsam-
mans. Vad kan vi göra för att lyfta fram viktiga frågor och fokusera 
kring dem på ett sådant sätt att det verkligen händer något? Det är 
inte ett vidgat gemensamt ansvarstagande. Då måste vi också jobba 
kanske mer flexibelt i vår organisation och över tid lyfta fram oli-
ka frågor.

Det är fyra frågor som vi har lyft fram. Det är först facklig utbild-
ning. Den kanske vi alltid måste ha högst på dagordningen. När vi 
blir svaga i basen kring kunskapen om organisation – det gäller inte 
bara ungdomarna – då tappar vi också i kraft. Det som har hänt un-
der den gångna kongressperioden, när vi verkligen har lyckats foku-
sera på det, tycker jag är roligt.

Jag vill passa på att göra en lite rättelse till ett motionsutlåtande. 
Det är en stor glädje att få göra det. I utlåtandet över motionerna om 
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facklig utbildning står det att det år 2003 var 28 000 som genom-
gick medlemsutbildningen. Men den reella siffran är 34 666. Det är 
alltså betydligt fler än vad som står i vårt utlåtande.

Det kanske inte låter så mycket i en organisation med så många 
medlemmar som vi har tillsammans – förbundens medlemmar. Men 
samtidigt vet vi att vi var nere i 11 000 för bara ett par år sedan. Vi 
har alltså fått en dramatisk ökning, och den ska vi fortsätta med.

Våra förslag när det gäller facklig utbildning är bland annat att vi 
ska stärka studieorganisationen. Det gäller den gemensamma orga-
nisationen, men vi ska också uppmana förbunden att göra det.

Vi säger också att vi ska fortsätta att ha vår stipendiefond, så att 
vi möjliggör facklig utbildning för fler. Även där rekommenderar vi 
förbunden att göra detsamma.

Sedan har vi uppe frågan om LO och förbundens utredningsar-
bete. Vi ska fortsätta att diskutera medlemsförmåner och försäkring-
ar. På försäkringsområdet har det redan hänt en del, så jag säger inte 
mer om det, utan det kommer upp under en särskild punkt.

Men medlemsförmånerna vill jag säga ett par ord om. Det finns 
de som frågar: Ska vi locka medlemmar genom att vi har förmå-
ner? Det ska vi naturligtvis inte göra. Det som ska göra att man blir 
medlem är att man tror på idén. Men sedan är det inte fel om vi ger 
medlemskapet ett mervärde genom att vi i kraft av att vi är många 
kan utarbeta medlemsförmåner som gör att vi minskar medlemmens 
kostnader. Medlems-el är ett bra exempel på det.

Ekonomi och administration har vi redan behandlat.
Det är alltså de fyra områdena som vi lyfter fram.
Så till en flexibel och behovsstyrd organisation. Utan att veta tror 

jag att det är den frågan som det kanske blir mest debatt om efter 
att jag har avslutat mitt inlägg.

Vi har en tradition inom fackföreningsrörelsen att vara tvärfack-
ligt starka på både regional och lokal nivå. Jag vill säga från början: 
Det ska vi fortsätta vara. Vi vill inte göra som andra organisationer 
har gjort, lägga ner våra lokala och regionala organisationer, utan vi 
ska fortsätta att vara starka.
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Det vi diskuterar är bara: Hur ska vi fortsätta att vara starka, och 
vem bär ansvaret för att styrkan verkligen finns längst ut?

Där lägger vi förslag som utgår från det självklara synsättet att LO 
inte är något 17e förbund. LO är just arenan för förbunden. Därför 
kan LO inte ha någon egen lokal och regional organisation, utan det 
som är LO-distrikt och LO-fack i kommunerna måste förbundens 
lokala och regionala organisationer ta ansvar för – när man samlas 
på samma arena där man samlas centralt.

När det gäller vilka resurser LO-distrikten ska få och hur det hela 
ska organiseras måste det vara LO-styrelsens beslut under kongress-
perioden som bestämmer resursfördelningen, för det handlar ju om 
den gemensamma arenan. Det måste också vara LO-styrelsen och 
kongressen som tar ansvar för hur det ska organiseras. 

Beträffande LO-distrikt säger vi att vi måste ha bärkraftiga en-
heter. Idag omfattar en del LO-distrikt en stor region, som Västsve-
rige. Andra LO-distrikt omfattar ett län som kan vara litet. Frågan 
är om vi i framtiden kommer att kunna upprätthålla samma styrka i 
det mer samlade distriktet och i det lilla distriktet i ett litet län. Vårt 
svar är nej. Det kommer vi inte att kunna göra.

Det är inte så att det lilla distriktet idag inte gör ett gott arbete. Det 
är inte så att det lilla distriktet inte har förtroende hos sina medlem-
mar. Men klarar vi av att ha tillräcklig styrka och bärkraft inte minst 
ekonomiskt och personellt? Vi har haft många diskussioner om hur 
svårt det är i de distrikt där det finns bara en ombudsman, hur svårt 
och sårbart det är och hur tufft det är för den personen.

Men det handlar också om hur vi ska klara det ekonomiskt. Helt 
klart är att vi inte kommer att få mer resurser totalt sett. Då finns 
det en risk att om vi inte gör något åt organisation nu utan säger att 
vi ska försöka se till att klara av att upprätthålla styrkan även om vi 
har kvar organisationen som den ser ut idag, då kommer vi sakta att 
dö sotdöden.

På grund av ekonomiska skäl men också på grund av att vi verk-
ligen ska vara den starka organisation som syns i de regioner som nu 
växer fram måste vi göra något åt vår organisation. Det är det vi fö-
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reslår. Vi ska under kongressperioden se till att vi får en organisation 
bland LO-distrikten som är bärkraftig och förmår att vara den röst 
som hörs och syns och som för fram vår talan på regional nivå.

Det ber vi om kongressens beslut på.
När det gäller den lokala organisationen känns det inte längre så att 

vi kan säga att den ska se exakt likadan ut i varje kommun. Det är så 
uppenbart att den inte gör det. Vi har LO-fack i kommunerna, men 
de ser väldigt olika ut och har väldigt olika förmåga att fungera.

Låt då det organisationsled som ska ta ansvaret också göra det! 
Låt LO-distrikten ta ansvar för hur den lokala organisationen ser ut. 
Det betyder inte att vi säger att det inte ska finnas en lokal tvärfack-
lig organisation. Det ska det göra i varenda kommun! Men den kan 
se ut lite olika.

Därför föreslår vi att vi ska ta bort de centralt styrande normal-
stadgarna för LO-facken i kommunerna och låta LO-distrikten fatta 
beslut om detta. Jag tror att det är viktigt att vi orkar fullfölja det nu, 
för att vi ska få en ännu bättre och mer slagkraftig organisation.

Slutligen till det som jag tror är mindre kontroversiellt men lång-
siktigt det allra viktigaste, nämligen att tillsätta en utredning som arbe-
tar utifrån de tre frågor som vi ställde. Ja, det har hänt något i omvärl-
den, men vårt uppdrag ligger fast. Hur ska vi i framtiden långsiktigt 
organisera oss för att bli slagkraftiga? Det måste vi utreda vidare.

Vi har 16 förbund idag. Vi hade 18 när vi gick in i den här kon-
gressperioden. Hur många vi har när vi går ur den kongressperiod 
som kommer vet vi inte. Men det ska vara ett medvetet val hur vi 
ska vara organiserade – inte något som bara blir.

Vi har stadgar som talar om hur vi ska bete oss i förhandlings-
sammanhang i det fall LO sitter vid förhandlingsbordet. Det gör vi 
inte i särskilt många fall idag. Men det står ingenting om de samord-
nade förbundsförhandlingarna, där vi tillsammans har lyckats nå så 
bra resultat de senaste perioderna. Naturligtvis ska det synas i våra 
stadgar.

Utredningen kommer vi att bedriva med stor öppenhet och med 
stor dialog ute i organisationen, både lokalt och regionalt och bland 
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förbunden, så att vi verkligen – när vi kommer till nästa kongress 
2008 – har ett förslag på ett ännu bättre LO, en ännu starkare or-
ganisation.

Med det yrkar jag bifall till de förslag till beslut som vi lägger be-
träffande motionerna i det här avsnittet och också till det förslag som 
finns totalt i Medlem 2010.

Utlåtande

Medlem 2010 sidorna 1–19, 20–22, 27–28 och 35–42

att en genomgripande utredning ska tillsättas, som till kongressen  

 2008 lägger förslag om LOs framtida uppdrag, konstitution,   

 stadgar och funktionssätt och

 

att LOs representantskap får i uppgift att senast vid höstmötet 2004  

 fastställa direktiv för utredningen i enlighet med riktlinjerna i  

 Medlem 2010, avsnittet ”LO i framtiden”.

På vilket sätt organisering sker, hur makt, ansvar och resurser styrs 

och fördelas inom den samlade fackliga arbetarrörelsen är inte själv-

klart och evigt. Det styrs av den fackliga uppgiften och utifrån de 

aktuella samhälleliga förutsättningarna. Det gäller mellan olika nivåer 

i förbunden och det gäller mellan de enskilda förbunden och deras 

gemensamma plattform, LO. Likaså gäller detta stadgar, samarbets-

former och arbetsmetoder. För att under tidens lopp se till att vår verk-

samhet svarar mot en föränderlig tillvaros krav ställer vi oss frågorna:

•  Ligger vårt grundläggande uppdrag kvar?

•  Har den omgivande verkligheten förändrats, och i så fall, hur?

•  Vilka förändringar kräver detta i sin tur, vad gäller organisation  

 och arbetsmetoder?
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Förmågan att på detta sätt ständigt pröva och förändra har historiskt 

sett varit en av den svenska fackföreningsrörelsens värdefullaste 

tillgångar. Medlem 2010 har gjort en översiktlig analys av arbetsmark-

naden och föreslår i sin slutdel att man inför kongressen 2008 gör en 

genomgripande översyn av och tydligt definierar LOs uppdrag. Det är 

mot denna bakgrund, som styrelsen valt att skjuta på tillsättande av 

den stadgekommitté, som begärdes av föregående kongress.  

Däremot har arbetshypotesen inför årets kongress varit att uppdraget 

ligger fast. Fokus för arbetet i Medlem 2010 har därför i stor utsträck-

ning varit riktat på de två senare frågorna ovan.

Rapporten visar på hur förändringar i fackföreningsrörelsens omvärld, 

framför allt i arbetslivet och på arbetsmarknaden, i många avseenden 

radikalt ändrat det fackliga arbetets förutsättningar. Ändrad produk-

tionsstruktur, krympande industrisysselsättning, växande tjänste-

sektorer, mindre arbetsplatser, entreprenadekonomi, out-sourcing, 

ständig omstrukturering och omorganisering, privatisering av offent-

lig verksamhet, slimmad arbetsorganisation, ökad pendling, ändrade 

familjemönster, ungdomars senare och mer komplicerade etablering 

på arbetsmarknaden etc. Sammantaget har detta skapat ett annat 

samhälle än det, som en gång formade och fortfarande i stor utsträck-

ning styr vårt arbetssätt och vårt organisatoriska tänkande. 

Med den utgångspunkten reser rapporten ett antal förslag till för-

ändringar på en rad områden. I en del fall, t ex rekrytering och facklig 

utbildning, är förslagen inriktade på ändrade arbetssätt och metoder. 

På andra områden handlar det om ett vidgat gemensamt ansvarsta-

gande och ömsesidig hjälp förbunden emellan. På ytterligare andra 

om att spara genom att samutnyttja resurser.

Rapporten föreslår också förändringar i syfte att göra den regionala och 

lokala tvärfackliga organisationen mer behovsstyrd och organisatoriskt 

flexibel, med ett mer direkt bestämmande och ökat ansvar från för-

bundsavdelningarna. 
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 Slutligen lyfter rapporten fram frågan om LOs framtida uppdrag. Det 

är inte bara i den omgivande verkligheten, som strukturförändringar 

 skapat nya förutsättningar. Det gäller också i hög grad i den fackliga 

arbetarrörelsen själv:

•  Lönebildningen sker i dag på ett helt annat sätt än tidigare. 

 Aktörerna är fler och rollerna förändrade, vilket också påverkat         

 möjligheterna till politiskt inflytande. 

•  LOs medlemsförbund är färre. De är i genomsnitt större, men  

 spännvidden med avseende på små och stora är påtaglig.  

 Fusioner tenderar att skapa konstellationer, som inte alltid är  

 optimala utifrån en facklig utgångspunkt. 

•  Medlemssammansättningen har förändrats med avseende på  

 kön och etnisk bakgrund och varierar starkt mellan förbunden.
 
•  De idag helt nödvändiga relationerna till de växande tjänsteman- 

 naorganisationerna liksom till fackliga organisationer i andra  

 länder, komplicerar de interna förhållandena. I vissa branscher  

 har det direkta internationella beroendet ökat mer än i andra.

Mot bakgrunden av en hel rad sådana förändringar kan vi konstatera, 

att delar av stadgeregleringen är inaktuella. Därför måste en rad väg-

val göras, t ex:

•  I vilken utsträckning ska LO vara konfederation respektive  

 federation?

•  Hur ska förbundens olika storlek påverka inflytandet?

•  Hur ska LOs styrelse vara sammansatt och fungera?

På en hel rad sådana punkter måste vägval göras för att krafter och 

resurser ska kunna avvägas och fördelas på ett ändamålsenligt sätt. 

Medlem 2010 tar inte ställning till hur man bör välja – däremot till 

att man måste välja. Det måste ske i en öppen och omfattande dis-
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kussion i hela fackföreningsrörelsen, där alla stenar vänds och inga 

olikheter i uppfattningar och intressen lämnas oredovisade. En sådan 

process kommer att ta tid och stor kraft i anspråk, men den måste 

genomföras under nästa kongressperiod med sikte på beslut vid kon-

gressen 2008.

Styrelsens förslag

att anta sidorna 1-22, 27-28 och 35-42 i Medlem 2010, vilka inte   

 behandlas i anslutning till respektive sakområde och

att bifalla att-satserna på sidan 42.

I debatten deltog
Hans-Erik Svensson, Industrifacket
Anders Berg, Transport
Björn Arnoldhsson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Anders Bergs, Transport tilläggsförslag ”att när utredningen är klar ge-
nomföra ett brett rådslag i förbund, förbundsledningar, LO-distrikt och 
LO-facken i kommunerna.” Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande och

att bifalla Anders Bergs tilläggsförslag: ”att när utredningen är klar 
genomföra ett brett rådslag i förbund, förbundsledningar, LO-di-
strikt och LO-facken i kommunerna.”
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Stadgefrågor
LO-styrelsens storlek

Motion
13.01

13.01
Lika medlem – lika möjligheter
Elektrikerförbundet avd 16, Karlstad

LOs medlemmar utgörs idag av 16 anslutna medlemsförbund. Sty-
relsen består idag av 15 ledamöter varav LO självt har 4 vikta platser 
för ordförandepresidiet, övriga 11 ledamöter väljs av förbunden. Så-
ledes saknar idag 5 förbund inflytande över ledningen av LOs vikti-
ga verksamhet.

Detta är att betrakta som ett demokratiskt underskott och är inte 
värst klädsamt för en modern organisation. Måhända att argumentet 
att styrelsen skulle vara för stor fanns då LO bestod av 30-40 för-
bund, men näppeligen inte i nutid.

För att stärka sammanhållningen ytterligare bör därför alla för-
bund kunna delta i besluten. Det vore märkligt att bibehålla en gam-
maldags ordning att ett par, till numerären, stora förbund fattar be-
slut över huvudet på ett fåtal andra. Ett gemensamt beslut är alltid 
så mycket starkare än ett beslut av ett fåtal.

LOs viktigaste uppgift är att främja ett gemensamt uppträdande 
med en god dialog förbunden emellan. Om förbunden ska fullfölja sin 
roll som medlemmar i en federation måste också alla ha en reell på-
verkansmöjlighet. Visst är det bättre att spela med ett fullt lag på plan 
än att ha ett par ständiga ”bänknötare” som aldrig får vara med.

Vi föreslår

att LOs styrelse består av samtliga anslutna förbund.
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Utlåtande
Motion 13.01

13.01

att LOs styrelse består av samtliga anslutna förbund.

I motion 13.01 föreslås ändringar i sammansättningen av LOs styrelse 

innebärande att samtliga förbund ska ingå i styrelsen. Detta krav har 

behandlats och avvisats på tidigare kongresser. Utgångspunkten i 

diskussionen och beslut har då varit att det är på kongressen som 

styrelsens sammansättning ska fastställas. Motivet för detta var att 

beslutet ska tas i det organ där medlemsförbunden är representerade 

med hänsyn till antalet medlemmar i varje förbund.

Utvecklingen inom LO har resulterat i att det idag finns 16 LO-förbund 

varav 11 ingår i styrelsen. Sannolikt kommer antalet LO-förbund att 

minska ytterligare i framtiden. 

Det är bl a mot denna bakgrund som det i LO-rapporten Medlem 

2010 föreslås att en utredning ska tillsättas där en av uppgifterna 

blir att se över LOs framtida konstitution och stadgar. Av denna 

anledning finner styrelsen det inte särskilt meningsfullt att redan 

vid denna kongress ändra stadgarna i enlighet med motionärens 

förslag.

Styrelsens förslag

att anse motion 13.01 besvarad.

I debatten deltog
Jonas Wallin, Elektrikerna
Ali Shibl, Transport
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Jonas Wallins, Elektrikerna och Ali Shibls, Transport yrkande om bi-
fall till motion 13.01

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla styrelsens utlåtande.

Voteringen begärdes av Jonas Wallin, Elektrikerna.

Reservation 
Mot beslutet att anse motion 13.01 besvarad reserverade sig:
Stig Larsson, Jonas Wallin, Claes-Göran Olsson, Ronny Wenngren, 
Nicklas Tempel, Peter Svensson och Rune Larsson, samtliga Elektri-
kerna.
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Motionsrätt och kongressombud för LO-distrikten

Motioner
13.02 och 13.03

13.02
LOs organisation och uppbyggnad!
Metallindustriarbetareförbundet avd 39, Oxelösund

LOs organisation är federativ och bör så vara under överskådlig fram-
tid! Dock så haltar organisationens ”demokratiska liv” på några punk-
ter! En av dessa är bristen på demokratiska kontaktvägar från LO-fack-
en i kommunerna via LO-distrikten och till LO centralt.

LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna är representant-
skapet. Hit finns det motionsrätt via förbunden. Det är naturligt och 
fungerar på sitt sätt bra men det saknas en demokratisk kanal som 
följer LOs organisation från kommunerna, via LO-distrikten till LO 
centralt. Den kanalen borde finnas parallellt med förbundsvägen!

Det vill säga att förbundsmedlemmar som är aktiva i LOs lokala 
och regionala verksamhet ska kunna motionera till både represen-
tantskap och kongresser via LOs egen organisation. Vidare som en 
logisk konsekvens av detta skulle en minoritet av ombud på kongres-
sen och i representantskapet utses via LOs organisation.

Detta skulle skapa ett kraftfullare och mera demokratisk LO som 
skulle bli mera levande och dessutom öka möjligheten till att aktivt, 
som LO-medlem, påverka inriktning och verksamhet!

Givetvis skulle förbunden på samma sätt som idag utse ett antal 
ombud till både kongressen och representantskapet och motions-
rätten via förbunden ska givetvis också kvarstå. Förändringen skulle 
också skapa helt nya incitament för att vara aktiv inom LOs lokala 
och regionala organisation!

Fördelningen mellan ombud från förbunden och från LO-orga-
nisationen skulle kunna vara 1/3 via LOs organisation och 2/3 via 
förbunden.
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Vi föreslår

att LOs kongress och representantskap ska bestå av ombud utsedda 
av medlemsförbunden och LO-distrikten och

att motionsrätt till kongress och representantskap ges via medlems-
förbunden och LO-distrikten.

13.03
Motionsrätt
Byggnadsarbetareförbundet avd 4, Helsingborg

Som det nu är kan man bara motionera till LO-kongressen via sitt för-
bund. Detta tycker vi är en förlegad metod. För att skapa ett starkt LO 
med större inflytande från LO-medlemmarna lokalt vill vi att motions-
rätten till kongressen även ska omfatta LO-facken i kommunerna.

Vi föreslår

att man ska kunna motionera från LO-facken i kommunerna,

att LO-distriktet ska yttra sig över motionen och

att LO ska vara lyhörd både för LO-facken i kommunerna och för-
bunden.

Utlåtande

Motionerna 13.02 och 13.03

13.02
att LOs kongress och representantskap ska bestå av ombud utsed-

da av medlemsförbunden och LO-distrikten och

att motionsrätt till kongress och representantskap ges via med-
lemsförbunden och LO-distrikten.
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13.03

att man ska kunna motionera från LO-facken i kommunerna,

att LO-distriktet ska yttra sig över motionen och

att LO ska vara lyhörd både för LO-facken i kommunerna och förbun-
den.

Motionerna 13.02 och 13.03 kräver förändring vad gäller rätten att 

motionera och utse ombud till LOs kongress och representantskap. 

För att erhålla ett mer demokratiskt LO föreslås att LO-distrikten och 

LO-facken i kommunerna ska erhålla rätten att motionera och utse 

ombud.

Medlemskapet i LO utgörs av de till LO anslutna förbunden. En sådan 

ordning som motionärerna föreslår står i direkt strid med principerna 

om medlemsdemokrati i en ideell förening. Rätten att motionera och re-

presentera tillkommer således enbart medlemmarna i en organisation.

Däremot är det inget som hindrar att en förbundsavdelning enskilt 

eller tillsammans med andra motionerar till kongressen och repre-

sentantskapet i frågor som behandlats i LO-distrikt eller LO-facket i 

kommunen.

Styrelsens förslag

att bifalla motion 13.03 tredje att-satsen och 

att avslå motionerna 13.02 och 13.03 första och andra att-satserna.

I debatten deltog
Sören Carlsson, Metall
Jörgen Andersson, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Sören Carlssons, Metall, yrkande om att anse motion 13.02 besvarad

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.02 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Ungdomsrekrytering samt elevarbete
Medlem 2010 sidorna 22-25

Motioner
13.04-13.11

13.04
De förändrade fackliga förutsättningarna – en del av Medlem 
2010
SEKO

Inför LO-kongressen har LOs styrelse fattat beslut om att tillsätta en 
utredning som belyser det nya fackliga klimat som vi befinner oss i. 
Utredningen belyser följande områden enligt beslutet:

1. Medlemsrekrytering
Utredningen ska analysera förutsättningarna för att rekrytera nya 
medlemmar, främst ungdomar, och föreslå gemensamma åtgärder 
som kan anses nödvändiga för att bibehålla nuvarande höga organi-
sationsgrad.

2. Fackligt arbete
Utvecklingen och förändringen i medlemssammansättningen kan ge 
anledning till förändringar i sättet att bedriva facklig verksamhet. Ut-
redningen ska analysera behovet och föreslå sådana gemensamma åt-
gärder som kan anses nödvändiga

3. Uppgifter och organisation av den tvärfackliga verksamheten
Utredningen ska analysera samspelet mellan förbundens verksamhet 
och verksamheten i LO-distrikt och LO-facken i kommunerna samt 
föreslå de förändringar som kan anses lämpliga.
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4. LOs framtida organisation 
Utredningen bör överväga om det finns skäl att förändra LOs roll i 
framtiden. Inriktningen för en sådan förändring bör emellertid bli fö-
remål för en omfattande debatt. Beslut om eventuella sådana föränd-
ringar bör därför tas först vid LO-kongressen 2008. Utredningen ska 
därför analysera dessa frågor och lägga fram förslag till direktiv för en 
genomgripande stadgeutredning som ska tillsättas av kongressen. 

Ständig förändring
De senaste årtiondena har vi sett en ökning av antalet medlemmar i 
de LO-förbund som organiserar servicesektorn, samtidigt som antalet 
sysselsatta inom industrin har minskat påtagligt. Dessutom arbetar allt-
fler av LO-förbundens medlemmar skift eller på mindre arbetsplatser 
där ett fåtal anställda är i tjänst samtidigt. Detta är mycket påtagligt i 
Stockholmsregionen, där servicesektorn är dominerande.

LO-förbunden har numera ungefär lika många kvinnliga som man-
liga medlemmar men deras förbundstillhörighet är uppdelad beroen-
de på att vi har en mycket könssegregerad arbetsmarknad. Andelen 
arbetstagare med utländsk bakgrund har också ökat kraftigt. Den ut-
vecklingen förväntas fortsätta på grund av den arbetskraftsbrist som 
sannolikt kommer att uppstå i takt med att befolkningen åldras. Där-
emot avspeglas detta ännu inte bland de förtroendevalda.

LO-förbunden har hittills lyckats upprätthålla en mycket hög or-
ganisationsgrad, drygt 83 procent. Organisationsgraden i Stockholm 
är dock endast 65,7 procent. Stockholmsregionen avviker klart från 
övriga delar av landet. Inom samtliga branscher avviker Stockholm 
med en kraftigt lägre organisationsgrad. I åldersgruppen 16-24 år lig-
ger organisationsgraden på bara 38 procent, vilket innebär att det har 
skett en kraftig minskning under den senaste 10-årsperioden. 

Förklaringen är sannolikt följande: 
De flesta unga har idag 2-årig gymnasieutbildning och kommer i 

framtiden att ha 3 årig gymnasieutbildning. Under sin första tid på 
arbetsmarknaden kommer många unga att varva eftergymnasial ut-
bildning och arbete. För många unga innebär ofta den första tiden 



1 6 0 | m e d l e m 2 0 1 0  

på arbetsmarknaden deltids-, visstids- eller andra otrygga anställ-
ningsformer. Eller kanske anställning i ett bemanningsföretag. Det-
ta innebär att de ofta är äldre än tidigare när de får fast anställning 
och enkelt kan hitta ”rätt” fackförbund att bli medlem i. Så ser ar-
betsmarknaden för unga ut i Stockholm. Om denna utveckling får 
fortsätta och man ”vänjer sig” vid att inte vara med i facket, får det 
förödande konsekvenser. 

Samtidigt med denna utveckling, har förändringarna för a-kassor-
na varit stora. Det finns en politisk opinion att skilja a-kassorna från 
facket, vilket vore fullständigt förödande. En av anledningarna till 
att vi haft en så pass hög organisationsgrad i Sverige är kopplingen 
mellan a-kassan och den fackliga organisationen. LO måste tillsam-
mans med förbunden göra mer för att den kopplingen ska fortsätta 
existera även i framtiden.

LOs representantskap och styrelse har vidtagit en rad åtgärder 
för att skapa förutsättningar för en vidareutveckling av den fack-
liga verksamheten och en stark medlemsvärvning inför framtiden. 
En av dessa åtgärder är den storstadssatsning som ska pågå till 2006. 
Men, det krävs än mer samsyn kring dessa frågor, mellan förbunden 
och mellan förbunden och LO. Medan diskussioner förs om gräns-
dragningstvister och sammanslagningar mellan förbunden finns det 
10000-tals, framför allt unga anställda, som vi behöver ägna kraft åt 
att organisera.

Då det inte alltid är självklart vilket förbund man ska vara med-
lem i, måste vi göra allt för att underlätta kontakten med facket. 
Många ungdomar arbetar extra i en affär, på ett café eller på Posten, 
men har absolut inte råd att vara medlem i både Handels, Hotell och 
Restaurang Facket och/eller SEKO. Det verkar dessutom krångligt 
med alla dessa olika fack. I många fall slutar det med att man inte 
blir medlem någonstans. 

Vi är övertygade om att problemet är gigantiskt och att vi behöver 
pröva okonventionella metoder. En av dessa metoder skulle kunna 
vara en form av medlemskap som bygger på att förbunden gemen-
samt ser det som en möjlighet till att i framtiden få fler medlemmar. 
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Vi vet att det finns en hel del problem kopplade till en enklare form 
av medlemskap: Hur ska a-kassan hanteras, vem ska bära kollektivav-
talet, hur blir det med försäkringsskyddet osv? Alla sådana frågor vill 
vi dock testa. Vi är nämligen övertygade om att vi måste våga pröva 
för att klara av att i framtiden ha en stark facklig organisation.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

att undersöka möjligheterna för att på prov införa ett tvärfackligt med-
lemskap för unga som inte tydligt arbetar inom ett avtalsområde 
och

att Stockholm ska vara pilotprojekt fram till nästa kongress.

13.05
De förändrade fackliga förutsättningarna  
– en del av Medlem 2010
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm, Fastighetsanställdas 
förbund avd 1, Stockholm, Kommunal Stockholms län, Hotell och 
Restaurang Facket avd 2, Stockholm och Handelsanställdas Förbund 
avd 20, Stockholm

Inför LO-kongressen har LOs styrelse fattat beslut om att tillsätta en 
utredning som belyser det nya fackliga klimat som vi befinner oss i. 
Utredningen belyser följande områden enligt beslutet:

1. Medlemsrekrytering
Utredningen ska analysera förutsättningarna för att rekrytera nya med-
lemmar främst ungdomar och på grundval därav föreslå de gemen-
samma åtgärder som kan anses nödvändiga för att bibehålla nuvaran-
de höga organisationsgrad.

2. Fackligt arbete
På motsvarande sätt kan utvecklingen och förändringen i medlems-
sammansättningen ge anledning till förändringar i sättet att bedriva 
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facklig verksamhet. Utredningen ska analysera behovet av detta och 
föreslå sådana gemensamma åtgärder som kan anses nödvändiga.

3. Uppgifter och organisation av den tvärfackliga verksamheten
Utredningens förslag under punkterna 1-2 och utvecklingen som vi 
beskrivit ovan kan delvis förändra förutsättningarna för den tvärfack-
liga verksamheten och kräva att den delvis får en annan inriktning än 
idag. Utredningen ska analysera samspelet mellan förbundens verk-
samhet och verksamheten i LO-distrikt och LO-facken i kommuner-
na samt föreslå de förändringar som kan anses lämpliga.

4. LOs framtida organisation 
Utredningen bör överväga om det finns skäl att förändra LOs roll i 
framtiden. Inriktningen för en sådan förändring bör emellertid bli fö-
remål för en omfattande debatt. Beslut om eventuella sådana föränd-
ringar bör därför tas först vid LO-kongressen 2008. Utredningen ska 
därför analysera dessa frågor och lägga fram förslag till direktiv för en 
genomgripande stadgeutredning som ska tillsättas av kongressen.

Arbetslivet genomgår en ständig förändring. Under de senas-
te årtiondena har alltfler medlemmar i LO-förbunden kommit att  
arbeta inom servicesektorn såväl privat som offentlig samtidigt som  
antalet sysselsatta inom industrin har minskat påtagligt. Dessutom 
arbetar alltfler av LO-förbundens medlemmar på mindre arbets-
platser där ett fåtal anställda är i tjänst samtidigt. Detta är väldigt  
påtagligt i Stockholmsregionen, där den privata servicesektorn är 
väldigt dominerande.

De samlade LO-förbunden har numera ungefär lika många kvinn-
liga som manliga medlemmar men deras förbundstillhörighet är starkt 
uppdelad beroende på att vi har en mycket könssegregerad arbets-
marknad.

Andelen arbetstagare med utländsk bakgrund har också ökat kraf-
tigt. Den utvecklingen förväntas öka ytterligare på grund av den arbets-
kraftsbrist som sannolikt kommer att uppstå i takt med att befolkning-
en åldras. Facket har ännu inte lyckats, att inom sin förtroendemanna-



kår, spegla den mångfald som finns på dagens arbetsmarknad.
LO-förbunden har hittills lyckats upprätthålla en mycket hög or-

ganisationsgrad på 83 procent. Organisationsgraden i Stockholm är 
dock endast 65,7 procent, vilket visar att Stockholmsregionen klart 
avviker från övriga delar av landet. Inom samtliga branscher avviker 
Stockholm med en kraftigt lägre organisationsgrad. Inom åldersgrup-
pen 16-24 år ligger organisationsgraden på cirka 38 procent!

Detta innebär att det har skett en kraftig minskning under den se-
naste 10-årsperioden. Förklaringen till detta är sannolikt följande. I stort 
sett alla nya medlemmar i LO-förbunden har idag tvåårig gymnasie-
utbildning och kommer i framtiden att ha treårig gymnasieutbildning. 
Många kommer dessutom ha genomgått någon form av eftergymna-
sial utbildning innan de börjar arbeta. Det är dessutom så att ungdo-
mar i denna ålder ofta arbetar deltid och i visstidsanställningar eller 
andra otrygga anställningsformer. De är ofta betydligt äldre än tidigare 
när de får ett fast arbete och det är först då som de får kontakt med 
ett visst fackförbund och kan tänka sig att bli medlemmar. Inte minst 
i Stockholm är arbetsmarknaden för unga sådan. Om denna utveck-
ling fortsätter med att man ”vänjer sig” att inte vara med i facket, kan 
det få förödande konsekvenser. Om vi inte gemensamt gör något kan 
vi bara invänta att den sista medlemmen släcker lyset och lämnar.

Den ovan beskrivna förändringen av antalet sysselsatta i olika 
branscher medför dessutom att de förbundsområden som traditio-
nellt har låg organisationsgrad ökar och de som traditionellt har hög 
organisationsgrad minskar. Samtidigt har antalet sysselsatta totalt 
minskat liksom andelen arbetare. Sammantaget har detta lett till ett 
minskat antal medlemmar i LO-förbunden och därmed samman-
hängande minskade medlemsintäkter.

Samtidigt som denna utveckling har skett, har förändringarna för 
a-kassorna varit stora. Det finns en opinion att dela a-kassorna från 
facket, vilket vore fullständigt förödande. 

En av de viktigaste anledningarna till att vi haft en så pass hög or-
ganisationsgrad i Sverige är vår unika koppling mellan a-kassan och 
den fackliga organisationen.
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LO måste tillsammans med förbunden göra mer för att den kopp-
lingen ska fortsätta existera även i framtiden.

LOs representantskap och styrelse har vidtagit en rad åtgärder 
för att skapa förutsättningar för en vidareutveckling av den fackliga 
verksamheten och en stark medlemsvärvning inför framtiden. En av 
dessa åtgärder är den storstadssatsning som ska pågå till 2006. In-
tentionerna är bra men inte tillräckliga. Det behövs och krävs mer 
av samsyn kring dessa frågor mellan förbunden och mellan förbun-
den och LO. Medan många av oss sitter fast i gränsdragningstvis-
ter och diskussioner om sammanslagningar mellan förbunden finns 
10 000-tals människor, framförallt unga, som vi behöver ägna kraft 
åt att organisera.

Då det inte alltid är självklart för en person i vilket förbund han 
eller hon ska vara medlem i, måste vi göra allt för att underlätta för 
kontakten med facket. Många ungdomar arbetar extra på t ex ICA 
och på café men har absolut inte råd att vara medlem i både Handels 
och Hotell och Restaurang Facket. I de allra flesta fall betyder det att 
man inte är medlem någonstans. Vi är fast övertygade om att proble-
met är gigantiskt och att vi behöver pröva okonventionella metoder. 
En av dessa metoder skulle kunna vara en enklare form av medlem-
skap som bygger på att förbunden gemensamt ser det som en möj-
lighet till att i framtiden få fler medlemmar. Vi vet att det finns en 
hel del problem kopplade till en enklare form av medlemskap. Hur 
ska t ex a-kassan hanteras, vem ska vara kollektivavtalsbärare? Hur 
blir det med försäkringsskyddet osv. Alla sådana frågor vill vi dock 
testa. Vi är nämligen övertygade om att vi måste våga pröva för att 
klara av att i framtiden ha en stark facklig organisation.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

att  undersöka möjligheterna för att på prov införa ett tvärfackligt 
medlemskap för unga och

att  låta Stockholm vara pilotprojekt fram tills nästa kongress.
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13.06
Vi behöver en ny blodtransfusion av unga till rörelsen för att bry-
ta den anemi som nu skapar trötthet i det fackliga engagemanget
SEKO, Dalarna

Ålderssammansättningen hos medlemmarna i partiet och hos de för-
troendevalda i facket skrämmer. Vi behöver en gigantisk blodtransfu-
sion av unga till rörelsen för att bryta den anemi som nu skapar trött-
het i återväxten. Att medvetandegöra och engagera ungdomar i det 
fackligt-politiska arbetet är en överlevnadsfråga. Även LOs ungdoms-
organisation SSU behöver ett starkt tillskott av LO-ungdomar, som 
utifrån sin verklighet för upp de viktiga framtidsfrågorna på agendan. 
SSU riskerar annars att marginaliseras till ett fåtal exklusiva alterna-
tiv som det var i början på 70-talet innan LO tog tag i problemet och 
startade upp FUS verksamheten. 

Vi måste därför återsamlas i en sammanhållen LO-strategi för 
en framtida ungdomssatsning. LO centralt måsta återsamla förbun-
den för att motverka den spretighet som utvecklats på vissa håll i 
landet när det gäller förbundsavdelningarnas ungdomsverksamhet. 
Denna ordning motverkar den gemensamma resurssamlingen kring 
ungdomsfrågorna ute i LO-distrikten. Vi måste även inventera och 
genomlysa LO-distriktens roll, framtida ekonomi och uppdrag i ar-
betet med att tända de unga LO medlemmarna i att engagera sig 
fackligt. Vi måste även vinnlägga oss om, att väga prova, och bejaka 
verksamheter, som utifrån ungdomars eget perspektiv skapar arbets-
former och metoder som passar och tilltalar de dem. Vi måste även 
våga avsätta resurser för detta. Vi behöver också testa och genom-
föra pilotprojekt som har utvecklingsmöjligheter att bli normgivan-
de för en bredare satsning inom LO-kollektivet. Vi behöver aktivt 
sprida kunskap och erfarenhet om lyckade ungdomssatsningar till 
olika delar i organisationen. Ett oundgängligt krav är att vi LO-för-
bund redan på de yrkesförberedande utbildningarna och även på de 
företagsanpassade utbildningarna når de presumtiva medlemmarna 
med facklig information.
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Vi föreslår 

att LO tar initiativ och återsamlar förbunden i en gemensam stor 
ungdomssatsning,

att  LO tillsammans med SSU gör ett nytt kraftigt gemensamt avstamp 
i syfte att rekrytera flera LO-ungdomar till LOs ungdomsorganisa-
tion,

att  den fackligt-politiska skolningen hos LO-ungdomarna förstärks 
och

att  det inom ramen för LO-verksamheten ta ytterligare initiativ för 
att stärka ungdomsverksamheten såväl ekonomiskt som verksam-
hetsmässigt.

13.07
Fackets grunder
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm

Fackets grunder är en mycket uppskattad kurs bland deltagare och 
handledare. Här bygger vi upp samförstånd och samarbete LO-ung-
domar emellan, för framtiden.

Vänder man kursen ryggen och siktar mot ett annat mål, förstår 
man inte vikten av denna framtidsinvestering som Fackets grunder 
är. Om detta sker har vi förlorat en ung medlemsgenerations insikt 
om vår kollektiva historia och värdet av solidaritet inom organisa-
tionen. Vi förlorar vår chans att bygga upp insikten om värdet av att 
tillsammans vara med och påverka för att förändra, byggnadsarbe-
tare som handelsarbetare.

Vi måste kunna möta framtiden för de unga LO-medlemmar-
na med en tvärfacklig grundkurs annars förlorar vi organisationens 
grund.

Den tvärfackliga kunskapen över förbundsgränserna är fundamen-
tet för den fackliga solidariteten. Insikten om varandras verklighet 
är nödvändigt för solidariteten. En stor insikt skapas när unga mö-
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ter unga och får kunskaper tillsammans och av varandra. Solidarite-
ten alstras och blommar med ungdomarna, vår framtid. Det är på 
den här grundnivån vi bygger för framtiden, med våra medlemmars 
kunskap, insikt och solidaritet.

Vi föreslår att kongressen beslutar 

att behålla och satsa resurser på den tvärfackliga utbildningen för 
ungdomar ute i arbetslivet.

13.08
Fackets grunder
Handelsanställdas förbund avd 34, Umeå

Allt eftersom den fackliga medvetenheten sjunker ute på arbetsplat-
serna blir våra utbildningssatsningar allt viktigare. Fackets grunder som 
är medlemmarnas första kontakt med tvärfacklig utbildning blir allt 
mer viktig och i ett samhälle som media mer och mer förfogar över. 
Vår rekrytering till denna utbildning har under de senaste åren i sto-
ra delar av landet varit bristfällig. Däremot har antalet som gått vida-
re till Facket och politiken varit väldigt högt. Slutsatsen av detta blir 
att de få som gått utbildningen, har tyckt den varit bra och lärorik. Så 
pass bra att de gått vidare till steg två. 

Rekryteringen till vår tvärfackliga utbildning är viktig för vår fort-
satta samverkan mellan förbunden. Det behövs en mer långsiktig plan 
utarbetad över hur och när rekryteringen bör ske. Ett utökat ansvar 
på respektive förbund och en ständig påminnelse förbund för för-
bund om hur rekryteringen går verkar vara nödvändig.

Vi föreslår

att en treårsplan utarbetas för hur rekryteringen till fackets grunder 
ska ske och

att vi tillsammans tar ansvar för att det tvärfackliga arbetet inte 
minskar.
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13.09
Fackets telefonjour året om
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm

Fackets telefonjour för unga sommarjobbande ungdomar är en succé. 
Jouren har existerat sedan 1994. Facket i sommarland kampanjen har 
blivit den aktivitet som ger mest och bäst respons i media. Här erbju-
der vi en service för vad vi tror är blivande medlemmar. De får gratis 
hjälp av facket när de får problem på sommarjobbet. En del vill bara 
veta vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter du har som ar-
betstagare. 

Jouren bemannas av unga fackligt aktiva. Att just de sitter i jour-
en är inte bara av intresse för dem som ringer till jouren utan det 
är även av intresse för fackförbunden. De som arbetar på jouren får 
god kännedom om de övriga fackförbunden samt goda kunskaper i 
lagar och avtal. 

Vilket fackförbund du ska tillhöra är inte alltid logiskt. När du är 
nyanställd på ett företag är det inte alltid du får frågan om du ska gå 
med i facket. Att ta reda på vilket fackförbund du ska tillhöra är inte 
alltid lätt. Söker du efter facket på gula sidorna så kommer endast de 
som förbund upp som har ”facket” i namnet upp. Skulle fackets tele-
fonjour ha öppet året runt och bistå med den servicen så kanske det 
skulle bli lättare att gå med, men också att hitta rätt fackförbund. 

Vi föreslår

att fackets telefonjour har öppet året om med samma syfte som under 
sommaren men riktar sig till en bredare målgrupp.
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13.10
Bättre samarbete
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

LO består av 16 olika förbund, men det finns egentligen inte så myck-
et samarbete utöver Fackets grunder och Facket i sommarland, där 
för den delen, en del förbund inte ens är representerade. Vad beror 
det på? Är det så dåligt samarbete att det inte når ut information om 
dessa aktiviteter till alla förbund? 

Vi föreslår

att skolinformationen görs gemensamt av förbunden. En förtroendevald 
från Handels och en förtroendevald från Livs borde tillsammans 
kunna ha utbildning för en handelsklass och en livsmedelsklass, 
kanske ta med dessa klasser och ha en 2 dagars utbildning, 2 klasser 
per gång (en Livs, en Handels). Kostnaderna kan hållas nere då två 
förbund delar på kostnaderna,

att man har en gemensam ungdomskurs med en representant från varje 
förbund som kursledare, eller varför inte medlemsvärvning i form 
av t ex en ungdomskväll med representanter från varje förbund, 
man hade kunnat hålla till i en aula som man dekorerar osv,

att ett LO-forum på lokal nivå, kanske 1 gång per år. Där kan alla 
förbund ta del av varandras åsikter, erfarenheter och sätt att arbeta 
och 

att kurssamarbetet ökar, mer tvärfackliga kurser, fler kurstillfällen, mer 
fokus på Fackets Grunder för att nå ut med budskapet om hur 
viktig den är.
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13.11
Skolinformation
Handelsanställdas förbund avd 20, Stockholm

Cirka 100 000 elever väljer varje år att fortsätta sina studier efter 
grundskolan. För att gå på antingen ett teoretiskt eller praktiskt pro-
gram på gymnasiet. 

Av de cirka 100 000 eleverna per årskull går cirka 60 procent på 
teoretiska program och cirka 40 procent praktiska program. Uppdel-
ningen är att LO-distrikten ansvarar för de teorietiska programmen 
och förbunden för de praktiska programmen. Omfattningen av ut-
förd skolinformation varierar kraftigt bland förbunden. Men ändå så 
tror man att förbunden och LO-distrikten tillsammans träffar cirka 
20 procent av eleverna. Organisationsgraden bland unga LO-arbe-
tare (16-24 år) ligger på 57,3 procent. Orsakerna är många till den 
låga organisationsgraden, men att vi är dåliga på att visa oss på sko-
lorna kan vara en bidragande orsak.

Mera skolinformation är många gånger svaret på våra problem. Ef-
ter många långa diskussioner, om hur vi ska öka organisationsgraden 
och engagemanget hos ungdomarna landar vi oftast i att det behövs 
mera skolinformation. Trots det, att skolinformationen är så viktig, 
har inte mer än 20 procent fått skolinformation. Skolinformationen 
varierar i både omfattning och kvalité bland LO-distrikten och LO-
sektionerna ute i landet. Många distrikt kommer inte längre in i sko-
lorna än till en korridor, där de får stå med ett bokbord. Skolorna 
släpper inte in oss heter det, vilket förmodligen är sant. Det är svårt 
att komma in i vissa skolor och då är det främst skolor i borgerliga 
kommuner. Vi måste börja jobba med det här på allvar! Det är inte 
bara en ungdomsfråga utan en fråga för hela fackföreningsrörelsen. 

Vad som är viktigt är att ung möter ung. Men när vi möter mot-
stånd ute på skolorna är det allas vår sak. Vi måste jobba mera ak-
tivt med att få komma in på skolorna, säger de nej, ja då försöker vi 
igen. Det är också viktigt att LO-distrikten får det ekonomiska ut-
rymmet att kunna klara skolinformationerna. 
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Vi föreslår

att målsättningen är att samtliga elever på de teoretiska och praktiska 
programmen ska få en klassrumspresentation,

att detta är genomfört före år 2007 och

att mer resurser läggs på skolinformation.

Utlåtande

13.04-13.11, 15.02 första att-satsen och 18.107 andra och tredje att-

satserna och Medlem 2010 sidorna 22-25

Medlem 2010

att en förbundsgemensam verksamhet, LO-förbundens studerande-
arbete, ”Facket i skolan”, ska etableras och

att de i Medlem 2010 beskrivna ”Sammanfattande punkter” ska 
utgöra riktlinjer för verksamheten.

13.04

att undersöka möjligheterna för att på prov införa ett tvärfackligt 
medlemskap för unga som inte tydligt arbetar inom ett avtals-
område och

att Stockholm ska vara pilotprojekt fram tills nästa kongress.

13.05

att  undersöka möjligheterna för att på prov införa ett tvärfackligt 
medlemskap för unga och

att  låta Stockholm vara pilotprojekt fram tills nästa kongress.
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13.06

att LO tar initiativ och återsamlar förbunden i en gemensam stor 
ungdomssatsning,

att  LO tillsammans med SSU gör ett nytt kraftigt gemensamt av-
stamp i syfte att rekrytera flera LO-ungdomar till LOs ungdoms-

organisation,

att  den facklig-politiska skolningen hos LO-ungdomarna förstärks 
och

att  det inom ramen för LO-verksamheten tas ytterligare initiativ för 
att stärka ungdomsverksamheten såväl ekonomiskt som verk-

samhetsmässigt.

13.07

att behålla och satsa resurser på den tvärfackliga utbildningen för 
ungdomar ute i arbetslivet.

13.08

att en treårsplan utarbetas för hur rekryteringen till fackets grunder 
ska ske och

att vi tillsammans tar ansvar för att det tvärfackliga arbetet inte 

minskar.

13.09

att fackets telefonjour har öppet året om med samma syfte som 

under sommaren men riktar sig till en bredare målgrupp.

13.10 

att skolinformationen görs gemensamt av förbunden. En förtro-
endevald från Handels och en förtroendevald från Livs borde 
tillsammans kunna ha utbildning för en handelsklass och en 
livsmedelsklass, kanske ta med dessa klasser och ha en 2 da-
gars utbildning, 2 klasser per gång (en Livs, en Handels). Kost-
naderna kan hållas nere då två förbund delar på kostnaderna,
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att man har en gemensam ungdomskurs med en representant från 
varje förbund som kursledare, eller varför inte medlemsvärvning 
i form av t ex en ungdomskväll med representanter från varje 
förbund, man hade kunnat hålla till i en aula som man dekorerar 
osv,

att ett LO-forum på lokal nivå, kanske 1 gång per år. Där kan alla för-
bund ta del av varandras åsikter, erfarenheter och sätt att arbeta 
och 

att kurssamarbetet ökar, mer tvärfackliga kurser, fler kurstillfällen, 
mer fokus på Fackets Grunder för att nå ut med budskapet om hur 
viktig den är.

13.11

att målsättningen är att samtliga elever på de teoretiska och prak-
tiska programmen ska få en klassrumspresentation,

att detta är genomfört innan år 2007 och

att mer resurser läggs på skolinformation.

15.02 första att-satsen

att  bredda, fördjupa och därmed prioritera den tvärfackliga ung-
domsverksamheten ännu mer under den kommande kongress-
perioden.

 18.107 andra och tredje att-satserna

att LO lokalt utbildar skolaktiva i syfte att stärka det lokala fackliga 
skolarbetet och

att LO lokalt organiserar ”nätverk” för fackligt skolaktiva.
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Medlem 2010
Ungdomar har högre arbetslöshet än övriga grupper i samhället och 

är överrepresenterade när det gäller otrygga anställningar. Detta in-

verkar på viljan att gå med i facket. Enligt rapportserien ”Röster om 

facket och jobbet” har medelåldern då ungdomar går med i facket på 

fem år ökat från tjugofem till tjugoåtta.

Dessvärre talar inget för att trenden kommer brytas. LOs styrelse ser 

därför allvarligt på utvecklingen. Parallellt har samtidigt resurserna till 

skolinformationen minskat. Svenskt Näringsliv har samtidigt markant 

ökat sina insatser och resurser riktat mot ungdomar. 

I Medlem 2010 beskrivs förbundens och LOs nuvarande arbete mot 

ungdomar. I rapporten slås bland annat fast att ”på yrkesförbere-

dande program bedrivs arbetet av vissa förbund, som svarar mot 

respektive utbildning, ett fackligt organisationsarbete. På de icke-

yrkesförberedande linjerna bedrivs på många håll traditionell facklig 

skolinformation. Den bedrivs med, milt uttryckt, varierande kvalitet, 

systematik och målmedvetenhet. Stora delar av gymnasieskolan blir i 

dagsläget utan”.

Styrelsens förslag till kongressen är att LO och förbunden får i upp-

drag att starta en gemensam verksamhet – kallad Facket i skolan – på 

central, regional och lokal nivå. Syftet är att därigenom stärka arbetet 

riktat mot ungdomar. Styrelsen anser att det är LOs och förbundens 

ansvar att se till att varje nivå tar ett gemensamt ansvar för genom-

förandet. Det måste finnas en tydlig och klar ansvarsfördelning som 

möjliggör flexibilitet i hanteringen, och som garanterar alla framtida 

medlemmars rätt till att få facklig information. 

Målgrupper och ansvarsfördelning

Målgruppen för verksamheten ska i första hand vara elever som stu-

derar inom gymnasieskolan, oavsett gymnasieprogram, men man ska 

även vända sig till grundskoleelever.

De elever som under skoltiden arbetar i den utsträckningen att ett 
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fackligt medlemskap är aktuellt, ska självfallet rekryteras till respek-

tive förbund. När detta ska ske avgör varje enskilt förbund. På samma 

sätt måste de redan existerande elevmedlemskapen samordnas.
 
Efter att utredningen Medlem 2010 lades fram av styrelsen har försla-

get till en ny gymnasiereform presenterats. Reformen kommer kraftigt 

att förändra LOs och förbundens kontakt med ungdomar. Reformen 

föreslår att de traditionella programmen ska försvinna till förmån för 

åtta stora block. Om tankarna bakom den nya gymnasieskolan blir 

verklighet kommer det att bli allt svårare för förbunden att etablera 

en naturlig kontakt med sina framtida medlemmar. Den tvärfackliga 

organisationens betydelse kommer därför att öka i betydelse. 

Verksamhetens innehåll, finansiering etc.
Verksamheten bestäms av de samarbetande förbunden i varje organi-

sationsled, såväl vad avser eget ansvarstagande som gemensamt. Det 

bör finnas förslag på hur ansvarsfördelningen kan ske på regional och 

lokal nivå.

LO har en lång tradition av att arbeta aktivt med ungdomsfrågor. 

Ungdomsfrågorna har under flera LO-kongresser varit en viktig fråga. 

Under åren har det byggts upp en rad olika ungdomsaktiviteter till-

sammans med förbunden och SSU.

• Facket i skolan för att informera våra framtida medlemmar om 
facket. 

• Facket i sommarland/vinterland för att informera och hjälpa 
feriearbetande ungdomar som inte är med i facket.

• Fackliga ungdomsutbildningar, FRAMTID,  för att aktivera ung-
domar att gå vidare och engagera sig i den lokala och regionala 
facklig-politiska  organisationen.

• Facklig-politisk verksamhet för att få fler unga LO-medlemmar 
aktiva i SSU.  LOs mål att värva 10 000 yngre LO-medlemmar till 
SSU ligger också fast.  
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Medlem 2010 tar upp en rad satsningar för att stärka ungdomsverk-

samheten både organisatoriskt och ekonomiskt. Ett förslag är att LO 

och förbunden ska bli bättre på att etablera kontakt med våra poten-

tiella medlemmar redan på gymnasiet. Vi tror att dessa satsningar är 

viktiga och motiverade, samtidigt som de redan fungerade ungdoms-

aktiviteterna ska behållas. 

Även om vi fortsätter att satsa på särskilda ungdomsutbildningar bör 

de unga medlemmar som arbetar i större utsträckning vara delaktiga 

i det ordinarie fackliga arbetet. Fokus inom LOs och förbundens ung-

domsarbete förskjuts lämpligen delvis mot de gymnasieelever som är 

presumtiva medlemmar. En naturlig del av verksamheten är ett nära 

samarbete med SSU. Dock måste rågången mellan den fackliga och 

politiska verksamheten hållas tydlig. Bakom facket samlar vi alla dem 

som ställer upp på den fackliga plattformen. Förslaget innebär en 

effektivisering och utökning av de ekonomiska resurser som vi idag 

lägger på arbetet med skola och elever. 

Motionerna
Motionerna 13.04 och 13.05 tar upp frågan om att på prov införa ett 

tvärfackligt medlemskap för unga som inte tydligt arbetar inom ett 

avtalsområde. Motionärerna beskriver problemen i Stockholmsregio-

nen med allt fler deltidsarbeten och att allt fler, framförallt unga, får ta 

flera olika anställningar för att kunna försörja sig. Det är en växande 

svårighet för dessa att hitta en hemvist i ett speciellt fackförbund. 

Enligt motionerna krävs det nya organisationsformer och lösningar för 

att komma tillrätta med problemet under den ”rörliga” perioden innan 

man etablerar sig med fast anställning på arbetsmarknaden.

Olika motioner har föreslagit någon form av elevmedlemskap. Frågan 

har utretts under kongressperioden. Efter lång diskussion anser sty-

relsen att det inte är aktuellt med ett införande av elevmedlemskap 

varför motionerna 13.04 och 13.05 bör avslås.
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LO-styrelsens principiella hållning är att medlemmarna ska organise-

ras inom respektive förbunds- och avtalsområde, oavsett hur rekryte-

ringen går till. Vi ser dock möjligheter för avdelningarna i Stockholm 

att samarbeta mer med ungdomsrekrytering till facket. LOs storstads-

satsning är ett bra exempel på det. Medlem 2010 tar upp att en sam-

ordning av rutinerna för inträdeskrav till förbunden bör göras för att 

underlätta rekrytering av nya medlemmar.

Motion 13.11 vill att LO och förbunden mer ska inrikta sitt ungdoms- 

arbete mot skolungdom och våra framtida medlemmar. Motionärerna 

vill även att förbunden ska samarbeta mer runt dessa frågor och att 

även de teoretiska programmen ska vara prioriterade, inte enbart 

yrkesförberedande program.

Styrelsen anser som motionärerna att både de teoretiska och praktiska 

programmen, så länge de nu finns, måste prioriteras i det framtida 

elevarbetet. Medlem 2010 tar upp ansvarsfördelning och prioriteringar 

när det gäller detta. Styrelsen föreslår att motion 13.11 anses besvarad. 

Motion 18.107 vill att LO och förbunden utbildar skolaktiva i syfte att 

stärka det lokala fackliga skolarbetet. Ett sätt att genomföra detta 

är enligt motionären genom ”lokala nätverk”. LOs styrelse anser att 

tydliga krav måste ställas på de arbetsplatser som tar emot elever när 

det gäller handledare, arbetsmiljö och utbildning. Beträffande utbild-

ningen av dem som är fackligt aktiva med inriktning på skolinforma-

tion är det styrelsens uppfattning att det ska ske på lokal och regional 

nivå. Motion 18.107 andra och tredje att-satserna bör enligt styrelsens 

mening anses besvarade.

Motionerna 13.06, 13.10 och 15.02 tar upp vikten av ett tvärfackligt 

samarbete mellan förbunden vid ungdomsarbetet. Motionerna vill 

att LO tar initiativ till en ny ungdomssatsning gemensamt mellan LO, 

SSU och förbunden för att höja organisationsgraden, men även för att 

stärka de facklig-politiska banden till SSU och Socialdemokraterna. 
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Styrelsen håller med motionären om att ungdomsaktiviteter är 

viktiga, men att de måste hanteras på lokal och regional nivå i den 

tvärfackliga organisationen och förbundsavdelningarna. När det gäl-

ler utbildningar har LO sedan tre år tillbaka tagit fram speciella utbild-

ningar för fackliga ungdomar. I paketet har LO samlat fyra utbildningar 

som tillsammans ger en gedigen bas för ungdomars framtida fackliga 

och politiska engagemang. Styrelsen anser att motionerna därmed 

bör anses besvarade.

Motionerna 13.07 och 13.08 andra att-satsen tar upp frågan om att be-

hålla och satsa resurser på den tvärfackliga utbildningen för ungdo-

mar i arbetslivet och vikten av en stark rekrytering till Fackets grunder. 

Frågan om tvärfackliga ungdomsutbildningar är återkommande. Insik-

ten och förståelsen för att ungdomar behöver en särskild stimulans 

för att engagera sig har varit stor och prioriterad i LOs ungdomsarbe-

te. När det gäller Fackets grunder har en rad satsningar gjorts, bland 

annat har en gemensam grafisk profil tagits fram för att stärka iden-

titeten för utbildningarna och rekryteringen till dem. Ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete kommer att fortsätta. Motionerna 13.07 och 13.08 

andra att-satsen bör anses besvarade.

I motion 13.08 första att-satsen efterlyses en treårsplan för hur re-

krytering ska ske till utbildningarna från LO-kansliet. Vår principiella 

hållning är att det i slutändan alltid är samarbetet lokalt och regionalt, 

mellan den tvärfackliga organisationen LO och förbunden/avdelning-

arna, som är nyckeln till att en stark tvärfacklig ungdomsverksamhet 

ska fungera. Styrelsen föreslår därför att motion 13.08 första att-sat-

sen avslås.

Motion 13.09 tar upp arbetet med fackets telefonjour. Motionären vill 

att jouren ska ha öppet året runt med samma syfte som under som-

maren, men rikta sig till en bredare målgrupp.

Fackets telefonjour som är öppen för feriearbetande ungdomar är en 

succé. Jouren har varit öppen sedan 1994. Under 2003 öppnade jour-

en redan under maj månad för att ungdomar redan innan de begav sig 
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ut på feriepraktik skulle kunna fråga om lön och arbetsvillkor. Jouren 

har bemannats av fackligt aktiva ungdomar. Numret har även använts 

inom ramen för LOs storstadssatsning och dess medlemrekryterings-

kampanj ”Jobbar du naken?” under år 2002. Året runt kommer många 

samtal som handlar om försäkringar eftersom 020-numret kommuni-

cerats på ”Facket Försäkrar-tavlorna” på arbetsplatserna. 

Det finns flera användningsområden där facket skulle kunna ha an-

vändning för jouren. Detta skulle till exempel kunna innebära att man 

även kan göra lokala/regionala medlemsvärvar- eller andra kampanjer 

och använda sig av jouren som ett komplement. Med dagens teknik kan 

man med lätthet koppla samtalen till rätt person oavsett var i landet 

man befinner sig. Styrelsen delar motionärens uppfattning att telefon-

jouren bör användas bredare men är inte beredd att besluta om en året-

runt-verksamhet, varför motionen bör besvaras.

Styrelsens förslag

att anta Medlem 2010 sidorna 22-25,

att bifalla att-satserna på sidan 25,

att anse motionerna 13.06, 13.07, 13.08 andra att-satsen, 13.09, 
13.10, 13.11, 15.02 första att-satsen, 18.107 andra och tredje att-
satserna besvarade och

att avslå motionerna 13.04, 13.05 och 13.08 första att-satsen.

I debatten deltog
Maria Bosdotter, Handels
Annika de Klonia, Handels
Matthias Henriksson Grahn, Handels
Dan Nilsson, Handels
Suzie Vondracek, Kommunal
Annika Persson, Transport
Robert Bengtsson, Industrifacket
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Stefan Davidsson, Hotell o Restaurang Facket
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Mohamad El-Marghichi, Fastighets
Anders Hernborg, Livs
Bjarne Isacson, SEKO
Helena Proos, Hotell o Restaurang Facket
Leif Rohdin, Fastighets
Dan Gabrielsson, Kommunal
Roger Behrendtz, Kommunal
Johanna Svensson, Kommunal
Thomas Gustafsson, Fastighets
Peter Larm, Hotell o Restaurang Facket
Johan Ingelskog, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Mohamad El-Marghichi, Fastighets förslag till bifall på motion 13.05 
första att-satsen.

Maria Bosdotters, Handels och Bjarne Isacsons, SEKO förslag om till-
läggsattsats till utlåtandet över motion 13.04 ”Att uppdra åt LOs sty-
relse att under kongressperioden pröva olika otraditionella metoder i 
form av pilotprojekt för att höja organisationsgraden bland unga med-
lemmar. Till detta yrkade styrelsen bifall.

Matthias Henriksson Grahn, Handels och Helena Proos, Hotell o Res-
taurang Facket yrkande om bifall till motion 13.07.

Annika de Klonias, Handels, Jan-Olof Gustavssons, Målarna och Leif 
Rohdins, Fastighets yrkande om bifall till motion 13.09.

Stefan Davidssons och Peter Larms, Hotell o Restaurang Facket yr-
kande om avslag på motion 13.09. 

Dan Nilssons, Handels yrkande om bifall till motion 13.11 i sin hel-
het. 

Dan Gabrielssons, Kommunal och Johanna Svenssons, Kommunal yr-
kande om bifall till motion 15.02 första att-satsen.
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Dan Gabrielssons, Kommunal förslag om att stryka följande mening 
i styrelsens utlåtande: ”Fokus inom LOs och förbundens ungdoms-
arbete förskjuts lämpligen delvis mot de gymnasieelever som är pre-
sumtiva medlemmar”.

Anders Hernborgs, Livs, Thomas Gustavssons, Fastighets och Dan Ga-
brielssons, Kommunal förslag att stryka punkt 5 sidan 25 i Medlem 
2010 ”Verksamheten innebär delvis en förskjutning av LOs fackliga 
ungdomsarbete för att hårdare fokusera på aktivitet och verksamhet 
för våra förbunds framtida medlemmar”.

Annika Perssons, Transport förslag att stryka meningen i Medlem 2010 
på sidan 23 under rubriken ”Målgrupper och ansvarsfördelning” som 
lyder ”Grundskoleelever anses idag inte vara relevanta”. Till detta yr-
kade styrelsen bifall.

Johanna Svenssons, Kommunal förslag att första att-satsen i motion 
15.02 skrivs in i rapporten Medlem 2010 på sidan 25. 

Stefan Davidssons och Peter Larms, Hotell o Restaurang Facket till-
läggsförslag till sidan 23-25 Medlem 2010 ”Telefonjouren som idag 
vänder sig till ungdomar ska vara öppen året om och med fortsatt fo-
kus på ungdomar”.

Robert Bengtssons, Industrifacket och Dan Gabrielssons, Kommunal 
förslag på Medlem 2010 sidan 25: att ge LOs styrelse i uppdrag att 
klarlägga ansvarsfördelningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
samt att förelägga dessa förslag inför LOs representantskap.

Kongressen beslutade

att anta Medlem 2010 sidorna 22-25,

att bifalla att-satserna på sidan 25,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.05 första att-satsen,

att bifalla Maria Bosdotters, Handels och Bjarne Isacsons, SEKO 
förslag till tilläggsattsats till utlåtandet över motion 13.04 ”Att 
uppdra åt LOs styrelse att under kongressperioden pröva olika 
otraditionella metoder i form av pilotprojekt för att höja organi-
sationsgraden bland unga medlemmar,
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att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.07,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.09, varvid Stefan 
Davidssons m fl tilläggsförslag ansågs bli avslaget,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.11,

att bifalla Annika Perssons, Transport m fl förslag om att stryka me-
ningen i Medlem 2010 på sidan 23 under rubriken ”Målgrupper 
och ansvarsfördelning” som lyder ”Grundskoleelever anses idag 
inte vara relevanta” och

att bifalla Johanna Svenssons, Kommunal förslag att första att-sat-
sen i motion 15.02 skrivs in i rapporten Medlem 2010 på sidan 
25.

Kongressen beslutade efter rösträkning

att bifalla motion 15.02 första att-satsen med rösterna 183 nej, 204 
ja och 4 som avstod.

Rösträkning begärdes av Johan Ingelskog, LO.

Kongressen beslutade efter votering

att avslå Anders Hernborgs, Livs, Thomas Gustavssons, Fastighets 
och Dan Gabrielssons, Kommunal förslag att stryka punkt 5 si-
dan 25 i Medlem 2010.

Voteringen begärdes av Anders Hernborg, Livs.

Kongressen beslutade efter votering

att avslå Robert Bengtssons, Industrifacket mf förslag till tillägg i 
Medlem 2010 sidan 25.

Voteringen begärdes av Robert Bengtsson, Kommunal.

Kongressen beslutade

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Övrigt rekryteringsarbete
Medlem 2010 sidorna 25-26

Motioner
13.12-13.16

13.12
Medlemsvärvning
Transportarbetareförbundet avd 9, Örebro

Alla fackliga förbund inom LO har bekymmer med medlemsvärvning 
och formerna för hur man på bästa sätt ska kunna nå nya medlemmar. 
Vi har diskuterat formerna för att arbeta på ett helt nytt sätt och vi 
tycker att det är dags att man sluter upp lokalt och centralt med med-
lemsvärvning. Vi har hittills jobbat på många olika sätt, som läget är 
nu så behöver vi stärka och samordna det fackliga arbetet. Exempel: 
Reklamkampanj via press, och TV, med realistiska arbetsplatsarbets-
situationer som påvisar fördelarna med ett fackligt medlemskap. 

Vi föreslår

att LO-förbunden sluter upp i en gemensam kampanj för att få fler 
medlemmar och bli en starkare organisation.

13.13
Solidaritet
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket och Trans-
portarbetareförbundet

Så som arbetsmarknaden utvecklats, och tenderar att fortsätta utveck-
las, är det vissa branscher som mer och mer ter sig som genomgångs-
branscher, dvs där främst ungdomar och andra nytillträdda grupper, t ex 
personer med utländsk bakgrund och långtidsarbetslösa, arbetar under 
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en kortare tid av sitt yrkesverksamma liv, innan de går vidare till vad 
de ser som yrkesområden där de har för avsikt att stanna (längre). 

Detta gäller kanske framför allt Hotell och Restaurang, men även 
de andra s k servicefacken inom LO: Fastighets, Handels och Trans-
port, som mer och mer kan liknas vid genomgångsförbund. Service-
facken är i stor utsträckning de LO-förbund som en majoritet av de 
unga och andra nytillträdda på arbetsmarknaden kommer i kontakt 
med när de är på väg in i arbetslivet. Att som ny i arbetslivet börja 
arbeta ”extra” i restaurang eller på ett café, i kassan i en butik, med 
att köra taxi eller med att städa är mycket vanligt, även om många 
ser det som ett jobb man har i väntan på det ”riktiga” jobbet. 

Hotell och Restaurang omsätter hela sin medlemskår under en fy-
raårsperiod, Transport omsätter sin medlemskår under en femårspe-
riod och Handels omsätter sin medlemskår (yrkesverksamma med-
lemmar) under en sjuårsperiod. 

Som en konsekvens av detta kan servicefacken i betydligt högre 
utsträckning än övriga LO-förbund, ses som medlemsvärvarförbund. 
En ökande andel av det dagliga fackliga arbetet får ägnas åt att värva 
nyanställda till facket, en naturlig och självklar uppgift för ett fack-
förbund, som dock kräver mycket resurser. 

Detta betyder att våra förbunds förtroendevalda och lokalt placera-
de ombudsmän gör en mycket stor insats när det gäller att upprätthål-
la den fackliga anslutningsgraden, vilket är av yttersta vikt för samtliga 
LO-förbund. Vi vet också att en majoritet av de som blir medlemmar 
i facket på sitt första jobb, automatiskt fortsätter att vara medlemmar i 
en facklig organisation när de byter yrkes- eller branschområde – man 
flyttar helt enkelt med sig sitt fackliga medlemskap till det förbund 
som organiserar de anställda på ens nya arbetsplats. 

Att värva nya medlemmar till facken är en fråga som är av ytters-
ta vikt för fackföreningsrörelsens överlevnad. Och hur vi ska lyckas 
med detta är ett vida omdiskuterat ämne. Ett sätt skulle, enligt vår 
mening, vara att det via LO tillskapades någon form av ersättning till 
genomgångsförbunden så att de kan upprätthålla och utöka dagens 
medlemsvärvning, vilket skulle gynna alla LO-förbund. 



m e d l e m  2 0 1 0 | 185

Vi föreslår

att LO utreder möjligheten och intresset av att mer solidariskt inom 
LO-kollektivet fördela resurser så att medlemsvärvarinsatserna i 
genomgångsförbunden ytterligare kan förstärkas, vilket skulle vara 
till nytta för samtliga LO-förbund. 

13.14
Premie till genomgångsförbunden
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

En del förbund inom LO-kollektivet värvar fler medlemmar in i fack-
et. Därav blir dessa förbund s k genomgångsförbund.

Handelsanställdas förbund omsätter hela sin medlemskår på 
170 000 medlemmar på 4 år. Handels är för många ett genomgångs-
yrke. Unga människor börjar ofta sitt arbetsliv med att arbeta i kas-
san på Konsum och ICA.

Våra förtroendevalda inom Handels gör ett grovjobb med att vär-
va in nya medlemmar varje år, för att dessa ungdomar ska få en möj-
lighet att gå med i facket.

Vi föreslår

att någon form av premie per nyinvärvad medlem utgår till de LO-
förbund som värvar nya medlemmar.

13.15
Avgift för oorganiserade
Metallindustriarbetareförbundet avd 63, Borlänge

Sverige har åsikts- och organisationsfrihet varför ingen kan tvingas 
organisera sig i våra LO-förbund. Detta respekterar vi! Det kan dock 
inte längre tolereras att människor som väljer att icke organisera sig 
i något LO-förbund ändå drar nytta av vårt fackliga arbete, utan att 
betala för det!
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Det fackliga arbetet finansieras med våra medlemsavgifter och de 
oorganiserade drar nytta av de avtal och överenskommelser som vi, 
centralt och lokalt, förhandlar fram. Detta måste vi göra något åt! 
Det är dags att ta strid!

Vi medlemmar får betala medlemsavgift samt delta i det fackliga 
arbetet för att uppnå avtal och förmåner av olika slag, många gånger 
genom ideellt arbete. Vi kan inte längre tolerera att de oorganisera-
de åker ”gräddfil” på vår bekostnad!

De som väljer att icke organisera sig och som arbetar inom LO-
fackens avtalsområden ska, enligt vår mening, betala en avgift till res-
pektive Förbund för de tjänster som de idag har gratis. (Undantag för 
den som kan uppvisa medlemskap i annat fackförbund).

Förbunden avtalar om vad som ska gälla för de kollektivanställda 
inom LOs respektive avtalsområden! Förbunden bör därför kunna 
avtala om avgift även för de oorganiserade!

Medlemmar frågar sig vad medlemskapets värde består i om de 
oorganiserade i princip har samma villkor.

Ytterligare ett skäl till att ställa frågan om avgift för oorganiserade 
är att fackligt arbete kostar pengar. Organisationsgraden i förbunden 
sjunker vilket i sin tur leder till ekonomiska svårigheter att bedriva 
facklig verksamhet. Det torde inte vara möjligt att höja medlemsav-
giften i något förbund.

I ljuset av ovanstående måste en avgift för oorganiserade aktua-
liseras. Det finns ingen motsättning i detta och att intensifiera med-
lemsvärvningen! Nivån på en avgift för oorganiserade bör, om möj-
ligt, vara densamma som på ordinarie avgift.

Vi föreslår 

att LO med stort allvar utreder möjligheten att införa någon form av 
avgift för oorganiserade.
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13.16
Förtjänsttecken för långvarigt LO-medlemskap
Transportarbetareförbundet avd 12, Malmö

Många av LO-förbunden har traditionen att medlemmar med långt, 
obrutet medlemskap hedras med exempelvis en silvernål eller annat 
förtjänsttecken efter 20, 25 eller 30 år. I dagens arbetsmarknadssitua-
tion blir det mer och mer vanligt att medlemmar byter fackförbund 
och aldrig uppnår så lång tid i samma förbund, men man är hela ti-
den medlem inom LO-familjen. Det finns exempel på medlemmar 
som varit med i LO-förbund i så mycket som 50 år, utan att vara be-
rättigad till förtjänsttecken i något förbund.

Vi föreslår

att LO inrättar någon sorts förtjänsttecken för medlemmar som varit 
medlem i LO-förbund i 30 respektive 50 år.  

Utlåtande

Motionerna 13.12-13.16 och Medlem 2010 sidorna 25-26

Medlem 2010

att förbunden uppmanas se över och samordna såväl administra-
tiva rutiner som policy vad avser inträdeskrav på ett sådant sätt 
att gemensamt ansvarstagande och ömsesidig hjälp i rekryte-
ringsarbetet underlättas och

att LOs styrelse får i uppgift att samordna denna översyn.

13.12

att LO-förbunden sluter upp i en gemensam kampanj för att få fler 
medlemmar och bli en starkare organisation.
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13.13

att LO utreder möjligheten och intresset av att mer solidariskt inom 
LO-kollektivet fördela resurser så att medlemsvärvarinsatserna 
i genomgångsförbunden ytterligare kan förstärkas, vilket skulle 
vara till nytta för samtliga LO-förbund. 

13.14

att någon form av premie per nyinvärvad medlem utgår till de LO-
förbund som värvar nya medlemmar.

13.15

att LO med stort allvar utreder möjligheten att införa någon form av 
avgift för oorganiserade.

13.16

att LO inrättar någon sorts förtjänsttecken för medlemmar som varit 
medlem i LO-förbund i 30 respektive 50 år. 

Medlem 2010
En av hörnstenarna i vår fackliga maktbas är en hög organisations-

grad och Sverige har sedan länge en av de högsta organisations-

graderna i världen. Men vi måste med största allvar ta åt oss av den 

statistik och de problembilder som framkommer i ”Medlem 2010”. Vi 

har gemensamma, allvarliga problem bland vissa grupper, branscher 

och geografiska områden vad gäller rekrytering till den fackliga orga-

nisationen.

Problemen är störst i de privata servicebranscherna och i Stockholms-

regionen. Allvarligast är att den lägre organisationsgraden bland de 

yngsta arbetarna nu börjar få fäste uppåt i åldrarna.

LO-rapporten ”Röster om Facket och Jobbet” visar att nära hälften av 

de oorganiserade arbetarna kan tänka sig ett fackligt medlemskap. 

Det visar på en enorm möjlighet och utmaning vad gäller medlems-

rekrytering. 
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Ansvaret för medlemsrekrytering vilar självfallet på respektive för-

bund. Det är varje fackligt förtroendevalds första och viktigaste upp-

gift att rekrytera nya medlemmar.

Idag möter många dock överhuvudtaget inte någon fackligt förtroen-

devald på sin arbetsplats. Resurser saknas för personliga möten med 

alla anställda, vilket är problematiskt eftersom vardaglig närvaro är 

avgörande för fackligt medlemskap och aktivitet. 

Många gånger kan det finnas en facklig närvaro, inom till exempel 

köpcentrat, industriområdet eller bygget i form av företrädare för 

ett annat LO-förbund. Det kan vara en möjlighet att nyttja en mer ut-

vecklad solidarisk samverkan i grundläggande rekryteringsarbete vid 

behov. ”Medlem 2010” tar upp olika exempel på tvärfackliga utveck-

lingsförsök med denna inriktning och föreslår att detta målmedvetet 

utvecklas under den kommande kongressperioden, såväl lokalt som 

centralt. 

LOs styrelse anser att det finns två avgörande punkter för att gemen-

samt lyckas vända en negativ trend:

Långsiktighet 

Det finns inga snabba, enkla lösningar. Arbetet måste ges tid och det 

måste finnas möjligheter att prova och utveckla metoder och arbets-

sätt utifrån olika behov och förutsättningar.

Samordning 

Kampanjer och projekt får inte bli segregerade delar utan all verksam-

het bör samordnas till en helhet. Detta gäller såväl inom LO och LO-di-

strikt som förbund och förbundsavdelningar. Om hela verksamhetens 

samlade styrka används finns möjligheten att lyckas.

Vad gäller ett gemensamt telefonnummer för enkelhet i kontakt med 

facket, oavsett förbundstillhörighet och bostadsort, så hänvisar vi till 

utlåtandet över motion 13.09.
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Motionerna
Motion 13.12 föreslår att LO-förbunden sluter upp i en gemensam 

kampanj för att få fler medlemmar och stärka organisationen. Detta 

är en lovvärd ambition men styrelsen anser inte att kongressen ska 

låsa verksamheten genom att besluta om en stor kampanj. Vi har de 

senaste åren flera positiva erfarenheter av olika försöks- och utveck-

lingsprojekt inom bland annat LOs Storstadssatsning och Fackliga 

Utbildnings- och Folkbildningsprojektet. Flera förbund har även goda 

erfarenheter av kontinuerligt återkommande kampanjveckor. Ytterli-

gare exempel är Facket I Sommarland.

Detta är något vi vill fortsätta utveckla och vi vill även ta fasta på am-

bitionen i ”Medlem 2010” gällande tvärfackliga försöksverksamheter. 

Det kan vara positivt att forma en viss kontinuitet i ett sådant utåtrik-

tat arbete.

LO styrelse bör i enlighet med motionen få i uppgift att se över möjlig-

heterna att utveckla gemensamma och återkommande informations- 

och organisationsinsatser, vilket förstärker organisatoriska insatser 

inom förbunden.

Detta kan vara ett sätt att svara upp till förslaget i motion 13.13. Sam-

ordning för gemensamma kampanjer om våra kärnfrågor är en kraftig 

förstärkning i sig. Utöver det finns även möjligheten att rikta fokus på 

olika grupper, branscher m m.

Att arbeta samordnat och att maximera såväl organisatoriska som   

finansiella insatser anser styrelsen vara betydligt effektivare än  

någon form av premiesystem som motion 13.14 föreslår.

Vi delar till fullo den frustration och irritation som motion 13.15 för-

medlar. Osolidariska individer som ”tar rygg på” dem som ställer upp 

på kollektivet är och förblir ett gissel. Vi kan ändock inte ta ut en avgift 

av oorganiserade. Medlemskapet är frivilligt och innebär ett ideolo-

giskt ställningstagande samt en avgift till den kollektiva föreningen. 
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Frivilligheten och värdegrunderna är fundamentala, allt annat ändrar 

hela vår inriktning och ställning som fackförening.

Självfallet ska vi vara stolta över de kamrater som länge solidariskt har 

burit sitt ansvar och medlemskap i våra förbund. Självklart är alla som 

varit medlemmar länge förtjänta av all uppmärksamhet vi kan ge dem, 

i det delar vi synsättet i motion 13.16. Visst är det ett problem att vissa 

”faller” utanför uppmärksamheten för att de bytt förbund en eller flera 

gånger. Så kommer det troligen också att vara för många framöver. 

Flera förbund har anpassat sig till detta och ger uppmärksamhet, för-

tjänsttecken eller liknande, utan krav på sammanhängande förbunds-

medlemskap. Medlem i LO är däremot inga fysiska personer utan bara 

förbund. Det skulle därför vara fela att införa ett LO-förtjänsttecken.

Styrelsens förslag

att  anta Medlem 2010 sidorna 25-26,

att bifalla att-satserna på sidan 26,

att anse motionerna 13.12 och 13.13 besvarade och

att avslå motionerna 13.14, 13.15 och 13.16.

I debatten deltog
Ulf Hansson, Metall
Bo Nilsson, Transport
Annika Hedström, Transport
Lars-Anders Häggström, Handels
Pelle Johansson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Annika Hedströms, Transport yrkande om bifall till motion 13.12.
Bo Nilssons, Transport och Lars-Anders Häggströms, Handels yrkan-
de om bifall till motion 13.13.
Ulf Hanssons, Metall yrkande om bifall till motion 13.15.
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Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.12,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.13, 

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.15 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Facklig utbildning
Medlem 2010 sidorna 28-30

Motioner
13.17-13.24

13.17
Facklig utbildning och folkbildning 
Grafiska Fackförbundet avd 1, Södra Skåne och avd 2, Norra 
Skåne/Blekinge

Under den stora förändringsprocess som skedde på arbetsmarknaden, 
med de nya arbetsrättslagarna under 1970-talet insåg arbetarrörelsen 
och den dåvarande socialdemokratiska regeringen vikten av facklig ut-
bildning. I samarbete med LO/ABF satsades stora belopp på utbildning 
för de fackliga organisationerna i den nya arbetsrätten. Denna sats-
ning blev en stor framgång för arbetarrörelsen och en massiv utbild-
ningsinsats påbörjades med en topp på 1980-talet med över 200 000 
personer i utbildning på enbart facklig grundutbildning. Efter denna 
topp har deltagandet i facklig grundutbildning stadigt minskat och är 
idag nere på 25 000 personer. 

Samtidigt är dagens arbetsliv så pressat med sina ”slimmade” or-
ganisationer och ett stigande ohälsotal att samhällets kostnader för 
detta dagligen uppgår till astronomiska 25 miljoner per dag. Det är 
då ett MÅSTE för fackföreningsrörelsen att utbilda sina medlem-
mar för att göra något åt denna utslagningsprocess. En förutsättning 
för att komma åt problemet med ohälsan på arbetsplatserna är att 
vi där har aktiva utbildade medlemmar med kunskap att använda 
lagar och avtal för att stoppa den galopperande ökningen av sjukta-
let. Därför krävs det åter att det skapas förutsättningar för en med-
lemsinriktad facklig utbildning i likhet med den som genomfördes 
med arbetsrätten. Annars riskerar facket och arbetarrörelsen att den-
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na kamp blir en fråga enbart för ett fåtal fackliga tjänstemän som 
inte förmår att stoppa ökningen av ohälsan på arbetsplatserna. En 
utveckling som kommer att bli förödande för fackförenings- och ar-
betarrörelsen och dess medlemmar. 

I beaktande av ovanstående måste fackföreningsrörelsen åter ta 
upp kampen för kunskap om arbetsrätt, lagar och avtal i en bred ut-
bildningssatsning. Till detta krävs att det anskaffas reda pengar för 
att kunna genomföra det. En ökad medlemsutbildning och kunskap 
innebär också att man får fler som kan arbeta för att göra något åt 
ohälsan på arbetsplatserna. I dessa utbildningar sker dessutom en 
vitalisering och demokratisering av det fackliga arbetet och facket 
kommer närmare sina medlemmar.

Vi föreslår 

att LO via alla tillgängliga kanaler verkar för att regeringen åter satsar 
medel på den fackliga medlemsutbildningen.

13.18
Facklig grundutbildning till alla LO-medlemmar
SEKO, Örebro

En tidig facklig och politisk skolning för nya medlemmar i facket är 
en viktig förutsättning för att den fackliga rörelsen ska kunna fortsät-
ta bedriva ett framgångsrikt arbete, både på arbetsplatsen och i sam-
hället i övrigt. När man tittar tillbaka på de senaste tio årens utveck-
ling, dels antalet nya förtroendevalda, dels antalet medlemmar som 
gått Fackets grunder, så stämmer det till eftertanke. Trots att fler är be-
redda att ta ett fackligt uppdrag så haltar uppenbarligen rekrytering-
en till studieverksamheten eftersom färre har deltagit i Fackets grun-
der under senare år.

När vi rekryterar nya medlemmar till våra förbund så talar vi ofta 
om medlemskapets värde. Vi tycker att grundutbildning, liknande 
Fackets grunder, borde ingå i medlemskapet. Det skulle bidra till en 
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ökad kunskap hos våra medlemmar och dessutom underlätta rekry-
tering av nya förtroendevalda. Genom att erbjuda denna utbildning 
i direkt anslutning till att man ansöker om medlemskap i något av 
förbunden, gärna via förtryckt ruta på ansökningen, så säkerställer 
vi att alla medlemmar faktiskt också får möjlighet att gå åtminstone 
en facklig utbildning. Självklart vet vi att många nya medlemmar vill 
prioritera sitt nya arbete och därför måste den nya grundutbildning-
en genomföras på ett sådant sätt att vi inte stänger ute några med-
lemmar. Grundutbildningen kan alltså bedrivas i olika former, t ex 
studiecirkel, internat eller externatkurs.

För att säkerställa att det också finns en rimlig ekonomi för att 
bedriva den här utbildningen, så måste LO få i uppdrag att tillsam-
mans med förbunden göra en analys av vad en sådan utbildning 
skulle kosta samt föreslå eventuell förändring av nuvarande studie/
stipendieregler för att kunna säkerställa en ny grundutbildning som 
ingår i medlemskapet.

Vi föreslår 

att en ny grundutbildning som ingår i medlemskapet, oavsett för-
bundstillhörighet, inrättas och

att LO utreder de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna 
samt kommer med förslag på finansiering av ovanstående utbild-
ning.

13.19
Långsiktig avsättning av medel för grundläggande medlemsut-
bildning 
Skogs- och Träfacket

Under en lång rad år har den grundläggande fackliga utbildningen le-
gat på en mycket låg nivå. Resultatet av detta har blivit dålig kunskap 
om den grundläggande fackliga ideologin bland förbundens medlem-
mar samt svårigheter att rekrytera förtroendevalda.
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En av orsakerna till nedgången i den fackliga studieverksamheten 
är att borgerliga regeringar under perioden 1976-1983 motarbetade 
och slutligen avskaffade systemet med korttidsstudiestöd.

Stödet återinfördes av den socialdemokratiska regeringen med 
inriktning på grundläggande utbildningar för lågutbildade, där fack-
lig grundutbildning finns med under rubriken samhällsstudier. Med 
lågutbildad menas i detta samanhang en person som saknar treårig 
gymnasieutbildning. Korttidsstudiestödet är fortfarande kontrover-
siellt och riskerar därför att avskaffas om de borgerliga vinner ma-
joritet i Riksdagen.

Treårig gymnasieutbildning är idag norm i det svenska skolvä-
sendet men innebär inte att den nyutexaminerade medlemmen har 
grundläggande facklig kunskap. Utbildning om fackets roll i samhäl-
let och på arbetsplatserna prioriteras inte i grund- och gymnasieut-
bildningen, utan lämnas över till de fackliga organisationerna.

Då korttidsstudiestödet riktas mot lågutbildade innebär det att 
unga medlemmar med gymnasieutbildning diskrimineras. De har tre-
årigt gymnasium och kommer därför inte ifråga när organisationerna 
söker korttidsstudiestöd för grundläggande facklig utbildning.

Facklig grundutbildning är av mycket stor vikt för det framtida 
fackliga arbetet och engagemanget. Skogs- och Träfacket anser att 
finansieringen av grundläggande facklig medlemsutbildning behö-
ver tryggas långsiktigt.

Det system med årsvisa avsättningar som skett inom folkbildnings-
projektet har varit bra men kan inte anses vara av långsiktig karak-
tär. Vi behöver ett system som är garanterat över en längre tidsrymd 
och som inte bygger på statsmaktens goda vilja att avsätta medel till 
korttidsstudiestöd.

Vi föreslår

att LO avsätter medel för att trygga möjligheten till en långsiktig 
grundläggande facklig utbildning.



m e d l e m  2 0 1 0 | 197

13.20
Studiematerial
Industriavdelningarnas samorganisation; Livsmedelsarbetareförbun-
det avd 51, Metallindustriarbetareförbundet avd 235 och Industri-
facket avd 8, Gotland

Alla LO-förbund av hävd ska göra sina egna studiematerial. Det gör 
att samordnade studier försvåras och det lokala utbudet begränsas då 
kurser inte fylls eller drivs med för få deltagare. Samordning skulle ge 
besparingar och öka kvalitén på utbildningarna.

Vi föreslår

att LO ska verka för att allt studiematerial ska göras gemensamt och 
att varje förbund ska lägga till sina speciella delar i en sådan utbild-
ning de önskar.

13.21
Facklig utbildning 
Skogs- och Träfacket avd 13, Hultsfred

Vi har stor nytta av det statliga korttidsbidraget vid utbildning för vuxna.
Korttidsbidraget prioriteras för personer som saknar 3-årig gym-

nasiekompetens eller motsvarande. Det tycker vi också är riktigt då 
det gäller basutbildningar som svenska, engelska, matematik och öv-
riga ämnen som ingår i olika gymnasieutbildningar.

Facklig grundutbildning däremot ingår inte i gymnasieutbildning, 
varför vi ser prioriteringen felaktig just i det sammanhanget. Sedan 
flera år är 3-årig gymnasieutbildning obligatorisk för elever som går 
industriprogrammet. Dessa elever som kommer att bli våra medlem-
mar blir då åsidosatta.

Vi hänvisar till allas lika värde och vill att facklig grundutbildning 
lyfts ut och behandlas för sig.
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Vi föreslår 

att  LO ser över reglerna för korttidsbidraget så att det är möjligt för 
alla att erhålla korttidsbidrag för facklig grundutbildning oavsett 
3-årig gymnasiekompetens.

13.22
Facklig utbildning
Kommunalarbetareförbundet avd Västerbotten

Under de tre senaste åren har medlemmar inom LO haft möjlighet 
att under 20 timmar mötas i studiecirkelform med ett skattefritt sti-
pendium på 75 kronor/timme och diskutera fackliga grunder. Studie-
cirkeln har lockat många att utveckla fackliga tankar, gett kunskap om 
medlemmarnas rättigheter och varit till hjälp för de förtroendevaldas 
arbete ute bland medlemmarna. Bristen på ideologisk kunskap är be-
tydande på många håll och medlemsutbildningen har varit ett posi-
tivt inslag i debatterna ute på arbetsplatserna.

Det är först under senare delen av andra året och detta det tred-
je året som medlemsutbildningen verkligen har fått genomslag. Det 
skattefria stipendiet har motiverat många att kunna ta ledigt från 
arbetet.

Vi föreslår

att det skattefria stipendiet på 75 kronor/timme permanentas.

13.23
Förläng FUF-satsningen
SEKO, Skåne

De senaste åren har LO avsatt pengar i FUF-satsningen (Facklig utbild-
ning och folkbildning). Till exempel har man bildat en stipendiefond, 
för att kunna täcka förlorad arbetsförtjänst i det nya konceptet med-
lemsutbildningen. Förutsättningen var att medlemsförbunden också 
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gjorde avsättningar för att kunna täcka förlorad arbetsförtjänst. Under 
2002 gick det inte åt många kronor av de centralt avsatta pengarna, 
men en del av de förbundsavsatta pengarna användes.

Under 2002 och 2003 har den fackliga organisationen börjat kom-
ma igång med arbetet att anordna medlemsutbildning. I en del fall 
har det nog varit att ta fram cirkelledare som tagit tid. I andra fall 
kan det ha varit att få igång studieorganisationen. Oavsett varför, 
så har man nu kommit igång med medlemsutbildningen. Det vore 
synd om man inte kan fortsätta. Visst är det upp till förbunden att 
se till att det avsätts medel att kunna göra detta. Men, det är inte all-
tid så enkelt. De centralt avsatta LO-medlen i stipendiefonden har 
skapat tryck att förbunden gör detsamma. Nu när ”den stora skutan 
har börjat vända” och att vända en stor skuta tar som bekant tid – så 
vore det synd om man inte kan fortsätta det påbörjade arbetet. Sti-
pendiefonden har fått alla förbunden att göra denna satsning. Och 
sammantaget är det bra att alla gör satsningen, då alla LO-medlem-
mar därmed får samma möjligheter till utveckling.

Det är av vikt att om vi vill ha engagerade och kunniga medlem-
mar, så satsar man t ex på utbildning. En början kan med fördel vara 
medlemsutbildningen, då denna är enhetlig för alla förbund. Med-
lemsutbildningen är visserligen enbart på 20 timmar, men det är lik-
väl en start. Sedan är det upp till förbunden och deras lokala delar 
att fortsätta förvalta detta uppvaknande intresse. Allt för att kunna 
vidmakthålla och vidareutveckla medlemmarnas fackliga intresse,  
och i slutändan vår fackliga fortlevnad.

Vi föreslår 

att FUF-satsningen förlängs med en ny treårsperiod.
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13.24
Satsningen på Facklig introduktion (20 tim medlemsutbildning 
– FUF)
Metallindustriarbetareförbundet avd 230, Umeå

Den stora förbundsgemensamma satsningen på Medlemsutbildning 
har efter en trög start som präglades av osäkerhet både när det gällde 
det praktiska utförandet och regelsystemet nu börjat ta fart. Det gäl-
ler både Metall och de flesta andra förbund.

FUF-satsningen bedrivs som ett projekt under tiden 2002–2004. 
Men det finns också signaler om att målet är att detta ska bli en del 
av den fasta verksamheten. Vi känner en oro för att ett projektstopp 
2004 innebär att många bra satsningar och initiativ inte hinner bli 
verklighet. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att  projektet förlängs i sin nuvarande form till att omfatta även 
2005,

att  eventuella medel som återstår i stipendiefonden vid slutet av 2004 
överförs till 2005,

att både LO och de förbund som ingår i projektet satsar pengar till 
stipendiefonden för att få en fortsättning även 2005 och

att Medlemsutbildningen – FUF blir en del av den fasta verksamheten 
efter 2005.

Utlåtande

Motionerna 13.17-13.24, 13.50 tredje att-satsen, 15.01 andra att-

satsen, 18.59 sjunde och åttonde att-satserna, 18.60-18.62 fjärde 

att-satserna, 18.77 andra att-satsen och Medlem 2010 sidorna 28-

30



m e d l e m  2 0 1 0 | 201

Medlem 2010

att LOs traditionella kursverksamhet ska utvecklas och komplet-
teras med ökad satsning på systematiserat vardagslärande, 
decentraliserat lärande och individualiserat flexibelt lärande i 
enlighet med Medlem 2010s riktlinjer,

att utvecklingsarbetet i detta syfte ska bedrivas förbundsgemen-
samt och samordnat,

att förbunden uppmanas att ytterligare stärka sina studieorganisa-
tioner,

att de lokala tvärfackliga studieorganisationerna ska stärkas och

att LO ska fortsätta satsningen på stipendiefonden för facklig med-
lemsutbildning och att förbunden uppmanas att göra detsamma.

13.17

att  LO via alla tillgängliga kanaler verkar för att regeringen åter sat-

sar medel på den fackliga medlemsutbildningen.

13.18

att en ny grundutbildning som ingår i medlemskapet, oavsett för-
bundstillhörighet, inrättas och

att LO utreder de organisatoriska och ekonomiska förutsättning-
arna samt kommer med förslag på finansiering av ovanstående 

utbildning.

13.19

att LO avsätter medel för att trygga möjligheten till en långsiktig 
grundläggande facklig utbildning.
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13.20

att LO ska verka för att allt studiematerial ska göras gemensamt och 
att varje förbund ska lägga till sina speciella delar i en sådan 

utbildning de önskar.

13.21

att LO ser över reglerna för korttidsbidraget så att det är möjligt för 
alla att erhålla korttidsbidrag för facklig grundutbildning oavsett 

3-årig gymnasiekompetens.

13.22

att det skattefria stipendiet på 75 kronor/timme permanentas.

13.23

att FUF-satsningen förlängs med en ny treårsperiod.

13.24

att  projektet förlängs i sin nuvarande form till att omfatta även 
2005,

att  eventuella medel som återstår i stipendiefonden vid slutet av 
2004 överförs till 2005,

att  både LO och de förbund som ingår i projektet satsar pengar till 
stipendiefonden för att få en fortsättning även 2005 och

att  Medlemsutbildningen – FUF blir en del av den fasta verksamhe-

ten efter 2005.

13.50 tredje att-satsen

att LO verkar för att ABF åter ska bli LOs medlemsorganisationers 

studieförbund.
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15.01 andra att-satsen

att  LO tillskapar en fördjupad politiskt skolning i ideologi och  
sambandet mellan teori praktik och facklig/politisk samverkans 

betydelse historiskt och i ett framtida EU-perspektiv.

18.59 sjunde och åttonde att-satserna

att  i utbildning för bolagsstyrelserepresentanter införa ett inslag 
som belyser ekonomisk brottslighet och dess påverkan på  
företagandet, samt möjligheten att införa etiska inköps- och 
upphandlingsklausuler i företaget och

att  erbjuda tvärfacklig utbildning för fackliga företrädare om eko-

brott.

18.60, 18.61 och 18.62 fjärde att-satserna

att  LO medverkar till att handlednings- och utbildningsmaterial om 

ekobrottsbekämpning produceras.

18.77 andra att-satsen

att  LO genomför en bred studie- och informationskampanj om hur 
facket ser på tillväxtfrågor.

Medlem 2010
Vår omvärld förändras och samtidigt ökar kunskapskraven i det fack-

liga arbetet. Den förtroendevalde behöver ständigt ny kunskap och 

bildning för att möta det nya, kunna utvecklas och kunna påverka. De 

framtida fackliga utbildningarna och utvecklingsarbetet måste svara 

mot de behov som finns. En slimmad arbetsorganisation, globalise-

ringen och EU är exempel på frågor som direkt berör den förtroende-

valde på arbetsplatsen. 

Den grundläggande medlemsutbildningen bildar basen för en rekry-

tering av förtroendevalda. Satsningen på det förbundsgemensamma 
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projektet ”En stark facklig utbildning och folkbildning” har givit ett bra 

resultat. Medlemsutbildningen som år 2000 låg på cirka 10 700 har 

ökat till cirka 28 000 deltagare under 2003. Antalet förtroendevalda 

som efterfrågar utbildning kommer inom de närmaste åren sannolikt 

att öka. LOs uppgift är att samordna de utbildningar som förbunden har 

behov av. För att klara en ökad efterfrågan med samma resurser, är ett 

fortsatt och ett mer utvecklat samarbete mellan LO och förbunden vik-

tig. Det gemensamma systemet för facklig utbildning, ”LOs kunskaps-

system”, ger möjlighet till flexibilitet. Kvalité och pedagogiskt innehåll 

garanteras i samarbete med ABF och folkhögskolorna. Utbildningarna 

måste bedrivas i varierande form, som centrala eller regionala kurser 

med LOs folkhögskolor men också genom utveckling av utbildningar på 

distans via och i samarbete med LOs IT-skola. En sådan utveckling är 

helt nödvändig med avseende på kvantitet, kvalitet och tillgänglighet.

Motionerna
Motion 13.17 framför att LO ska verka för att regeringen åter satsar 

medel på den fackliga medlemsutbildningen. Styrelsen anser att 

det är viktigt att vi har ett högt deltagande i facklig medlemsutbild-

ning. En ökad medvetenhet om fackliga rättigheter leder ofta till ett 

större engagemang såväl på den egna arbetsplatsen som i samhället 

i övrigt. Idag får LO viss statlig finansiering till t ex arbetsmiljöutbild-

ningar och företagsledningsfrågor. Korttidsbidraget kan också till viss 

del användas till utbildning i samhällsorienterande frågor exempelvis 

facklig grundutbildning. Men till skillnad från motion 13.17 anser sty-

relsen att fackföreningsrörelsen i huvudsak själv måste ta ansvar för 

finansiering av facklig grundutbildning. Motionen bör därför avslås.

Styrelsen delar motionärens syn (motion 13.18) att en tidig facklig och 

politisk skolning för nya medlemmar är en förutsättning för att den 

fackliga rörelsen ska kunna fortsätta bedriva ett framgångsrikt arbete 

både på arbetsplatsen och i samhället i övrigt.
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Flera av de problem som motionen belyser finns med som uppdrag i 

det förbundsgemensamma projektet ”En stark facklig utbildning och 

folkbildning” (FUF). För att få fler medlemmar i utbildning bör förbun-

den och LO prioritera rekrytering till idag redan befintliga medlems-

utbildningar och kontinuerligt arbeta med att utveckla dessa. Tillsam-

mans med ABF bör man på sikt stärka de grupper av kurs-, hand- och 

cirkelledare som håller dessa viktiga utbildningar. 

Vart och ett av fackförbunden i LO är suveräna att själva besluta om 

vad som ingår i deras medlemskap. Styrelsen anser inte att en obliga-

torisk ny grundutbildning som ingår i medlemskapet och erbjuds alla 

nya medlemmar i samband med inskrivning är en realistisk lösning 

för att få fler medlemmar i facklig utbildning. Motionen bör därför 

avslås.

LOs styrelse stödjer motion 13.19. Detta framgår i rapporten Medlem 

2010.  Den fackliga bildningen måste öka på arbetsplatsen. Det är av 

den anledningen som LOs styrelse i Medlem 2010 föreslagit att en 

stipendiefond för facklig medlemsutbildning inrättas i någon form. 

Styrelsen anser att erfarenheter från den nuvarande stipendiefonden 

inom FUF ska tas tillvara vid ett framtida inrättande av en permanent 

stipendiefond. Men att binda sig vid ett visst belopp som motion 

13.22 föreslår är inte realistiskt. Stipendiet måste kunna förändras 

utifrån olika förutsättningar som förbunden och LO gemensamt beslu-

tar om. Motionen bör därför avslås.

Motionären i motion 13.20 anser att samordnade studier försvåras 

eftersom alla LO-förbund av hävd ska göra sina egna studiematerial. 

LO har sedan flera år tillbaka förbundens uppdrag att producera ett 

gemensamt material för medlemsutbildning. Materialet består av 

11 häften samlade i en pärm och tanken är att förbunden vid behov 

kompletterar med egna material. LO har ett liknande uppdrag för 

den grundläggande förtroendemannautbildningen och arbetar under 

2004 med att ersätta den tidigare mappen Allmänfacklig ledarutbild-
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ning nivå 1 (AL 1) med ett nytt gemensamt material, som förbunden 

kompletterar efter behov. Även andra LO-material används vid både 

tvärfackliga och förbundens egna utbildningar, som till exempel häf-

ten i serien ”Jobbet och lagarna” eller material om arbetsmiljö. Som 

motionären så riktigt påpekar finns behov av både gemensamma och 

förbundsspecifika studiematerial. Den ordning som råder idag anser 

LOs styrelse vara rimlig för att lämna utrymme för båda dessa behov. 

När LOs IT-skola fullt ut tas i anspråk även för facklig utbildning kom-

mer möjligheterna att tillhandahålla ett kombinerat utbud av båda 

typer av material att radikalt förbättras. Motionen bör därför avslås.

Den som saknar kunskaper i svenska, engelska, matematik och 

samhällsorienterande ämnen motsvarande treårigt gymnasium ska 

kunna komplettera detta. För studier vid vuxen ålder finns flera olika 

studiestöd. Korttidsbidraget ger den enskilde möjlighet att jobba och 

studera på deltid. Sedan halvårsskiftet 2000 har LO, TCO och SISUS 

fått ansvar för hanteringen av korttidsbidraget. Motion 13.21 anser att 

reglerna för korttidsbidraget ska ändras så att det är möjligt att er-

hålla för facklig grundutbildning oavsett treårig gymnasiekompetens. 

Enligt nuvarande regler kan personer som har treårigt gymnasium 

beviljas korttidsbidrag för studier i samhällsorienterande ämnen, 

exempelvis facklig grundkurs. Reglerna säger också att om bedöm-

ningskommittén, som har att fördela bidraget, hamnar i en priori-

teringssituation ska personer med kort tidigare utbildning komma i 

första hand. Denna prioritering tycker LO är riktig. Fackföreningsrörel-

sen måste själv ta ansvar för finansiering av facklig grundutbildning. 

Detta gör vi bäst genom att inrätta en stipendiefond riktad till facklig 

introduktion/grundutbildning. Gör vi det är det styrelsens mening att 

inga medlemmar missgynnas som motionären i motion 13.21 tar upp. 

Motionen bör därför avslås.

Motionerna 13.23 och 13.24 lyfter fram de speciella satsningar som 

gjorts för att öka antalet medlemmar som genomgår medlemsutbild-
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ning. Det viktigaste målet för FUF är att få fler medlemmar att gå 

grundläggande facklig introduktions-/medlemsutbildning. För att få 

fler LO-medlemmar att gå facklig utbildning behöver studieorgani-

sationen stärkas. En ökad facklig närvaro på mindre arbetsplatser 

behövs, speciellt där fackklubbar och fackligt förtroendevalda saknas. 

Fler fackligt medvetna medlemmar innebär en ökad möjlighet till med-

lemsvärvning och bättre bevakning av arbetstagarnas rättigheter. I 

förlängningen leder fler medlemmar i fackliga studier och folkbildning 

till att vi också får en bredare bas för att välja nya förtroendevalda och 

att rekrytera fackliga funktionärer. En erfarenhet är att studieorgani-

sationen på många ställen var mycket dålig. En stor del av arbetet har 

därför lagts på att bygga en bra studieorganisation.

Eftersom LOs representantskap beslutat att FUF-projektet ska presen-

tera en slutrapport med förslag om hur verksamheten ska kunna fung-

era i ett långsiktigt perspektiv under perioden 2005-2010, anser LOs 

styrelse att det är fel att fatta beslut innan utvärderingen och slutrap-

port är färdigbehandlad. Motionerna bör därför anses besvarade.

Motion 13.50 vill att LO ska verka för att ABF åter blir LOs studieför-

bund. ABF är en medlemsorganisation som LO har varit med och 

bildat.  På såväl central, regional som lokal nivå finns LO med i ABFs 

styrelser och kan på så sätt vara med och påverka utvecklingen i orga-

nisationen. Samarbete bygger på att båda parter ger och tar. Det ska 

vara starka och bra relationer mellan LO och ABF på alla nivåer. För 

att i ett längre perspektiv lyckas med de intentioner som finns i FUF, 

krävs att LO, ABF och förbunden i varje givet läge personellt, ekono-

miskt och organisatoriskt tillvaratar möjligheterna till samarbete kring 

facklig utbildning och folkbildning. Klarar vi att bygga och upprätt-

hålla förtroendefulla relationer mellan våra olika organisationer och 

företrädare så är det möjligt att nå de högt ställda målen. Från 2005 

fram till 2010 ska vi årligen utbilda 30-35 000 i facklig medlemsutbild-

ning, 100 000 totalt i fackliga ämnen inom ABF och 200 000 fackliga 
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medlemmar totalt i folkbildning. Många goda exempel har vuxit fram 

under 2002 och 2003 i FUF-projektet, exempel som tydligt visar att 

ABF är LOs studieförbund. Motionerna bör därför anses besvarade.

Styrelsen delar synen i motion 15.01 att det är viktigt med fördjupade 

kunskaper i ideologi och facklig-politisk samverkan och satsar idag på 

olika former av bildning och utbildning på både central och regional 

nivå. Som exempel kan nämnas kursen Insikter vilken är inkörspor-

ten till förbundens gemensamma utbildningar i Kunskapssystemet. 

Kursen är två veckor lång, behandlar kärnan i fackets ideologi samt 

är den kurs som har störst antal deltagare i studiesystemet. Ytterli-

gare en utbildning i Kunskapssystemet som behandlar dessa frågor 

specifikt är Fackföreningsrörelsen Ideologin, ekonomin och politiken, 

vilken genomförs under 4+5 dagar. LO-distrikten genomför årligen 

särskilda ungdomskurser på temat Facket och politiken och många 

distrikt medverkar dessutom i Facklig-politiska aftonskolor. Under 

2004 tar LO fram ett nytt studiematerial som heter Motståndet och 

handlar om bekämpandet av organiserade anti-demokratiska krafter 

i samhället. Ett annat exempel är LO idédebatt som forum för samtal, 

debatt och analys kring dessa frågor. LOs styrelse ser ett behov av 

fortsatt utveckling av dessa insatser och vill peka på att förbunden 

årligen beslutar om utbudet av kurser i Kunskapssystemet. Motionen 

bör därför med hänsyn till ovanstående anses besvarad.

I motionerna 18.59-18.62 beskrivs de förödande konsekvenserna av 

ekobrottsverksamhet på arbetsmarknaden, i synnerhet inom vissa 

branscher. Man föreslår olika insatser avseende utbildningar och 

material till dessa utbildningar.

Det har sedan tidigare ingått vissa delar av ekobrottsbekämpning i 

fackliga utbildningar. Vi delar motionärernas uppfattning, att ett så-

dant inslag bör ingå i kursen Företagsledningsfrågor. Därutöver är en 

särskild kursmodul om ekobrott redan framtagen och kan lyftas in i 

Kunskapssystemet, närhelst förbunden vid fastställande av det årliga 

kursutbudet så beslutar.
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Ett av de viktigaste redskapen är att teckna kollektivavtal och att följa 

upp med s k avtalskontroller. I vissa branscher är detta arbete mycket 

svårt att bevaka, varför det då förekommer i högre grad att svarta 

löner och brott mot avtalen är vanligare. LO har därför bedrivit ett 

arbete för att utreda hur ekobrottens verkningar på arbetsmarkna-

den ska angripas. I mitten av 2003 tillsattes projektet ”Ordning och 

reda”. Projektet har till uppgift att i vissa delar fullfölja förslag från 

ekobrottsprojektet. Inom ”Ordning och reda”-projektet har det under 

våren 2004 arbetats med att sammanställa en facklig handbok, som 

kan användas för både ekobrottsfrågor och andra företeelser för ar-

betsmarknaden som leder till utbudskonkurrens. 

Tolv endagskonferenser, fördelade över hela landet har genomförts. 

Syftet med konferenserna har varit att introducera handboken samt 

att skapa förutsättningar för lokala/regionala fackliga nätverk i enlig-

het med ekobrottsprojektets tankegångar.

Det är styrelsens förhoppning att arbetet med dessa viktiga frågor ska 

vara väl förankrat i det lokala fackliga arbetet. LO ska självklart i sina 

utbildningar lyfta fram ekobrottsproblemet i en vidare mening, medan 

ansvaret att behandla de branschspecifika problemen måste vila på 

respektive förbund. Ekobrottsfrågorna måste komma bolagsstyrelse-

ledamöterna till del. Det kan ske genom bolagsstyrelseutbildningen 

men det kan också ske på andra sätt. Motion 18.59 sjunde och åt-

tonde att-satserna och fjärde att-satsen i motionerna 18.60-18.62 bör 

därmed anses besvarade.

Motion 18.77 tar upp en viktig fråga. Tillväxt är en grundförutsättning 

för att ett samhälle ska utvecklas och samhällsmedborgarna ska få 

sysselsättning och bidra till den gemensamma välfärden. Många olika 

konkreta områden inom den ekonomiska politiken förtjänar att bely-

sas tydligare istället för att klumpas ihop inom begreppet tillväxt.
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Fackföreningsrörelsen har alltid arbetat med tillväxtfrågor, men har 

brutit ner begreppet till att gälla områden som är begripliga för våra 

medlemmar. Det är viktigt att komma tillbaka till den terminologin. 

Fackföreningsrörelsen ska bidra till att göra medlemmarnas viktigaste 

frågor, arbete, en lön att leva på och en rättvis fördelning, synliga. Det 

är så fackföreningsrörelsen har arbetat under lång tid och det är så 

vi måste fortsätta att arbeta. Det är hög tid att återerövra begreppet 

tillväxt från högern och tydliggöra vad som ligger bakom. LOs styrelse 

anser att dessa frågor inte kortsiktigt ska hanteras i en informations- 

och studiekampanj utan ständigt måste ingå i den ordinarie utbild-

ningsverksamheten. Motionen bör därför anses besvarad.

Styrelsens förslag

att anta Medlem 2010 sidorna 28-29,

att bifalla tillhörande att-satser på sidan 30,

att bifalla motion 13.19,

att anse motionerna 13.23, 13.24, 13.50 tredje att-satsen, 15.01 
andra att-satsen, 18.59 sjunde och åttonde att-satserna, 18.60-
18.62 fjärde att-satserna och 18.77 andra att-satsen besvarade 
och

att avslå motionerna 13.17, 13.18, 13.20-13.22.

I debatten deltog
Birgitta Lanér, Metall

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag.
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Regional utbildning

Motioner
13.25-13.27

13.25
LOs regionala utbildningar
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

Efterfrågan på våra fackliga utbildningar är stor. I LOs kursprogram 
återfinns idag många kurser som är både viktiga och oerhört nyttiga 
för våra medlemmar och inte minst för våra förtroendevalda. 

Problemet är att dessa utbildningar, i dagsläget, bara finns på tre 
platser i Sverige, Brunnsvik, Runö eller Örenäs, de tre LO-skolor-
na. Men många av våra medlemmar har familjeförhållanden som 
gör att det är omöjligt att delta på kurser som ligger på internat el-
ler så behöver man kunna åka hem någon gång under veckan. Att 
behöva åka tvärs över halva landet för att delta i en utbildning gör 
att många avstår. 

Om man spred utbildningarna mer regionalt i landet så skulle det-
ta underlätta för merparten av våra medlemmar. Samtidigt skulle det 
vara ekonomiskt fördelaktigt då en del av utbildningarna kan förläg-
gas på externat eller inom färdvänligt avstånd från hemmet. Alla ut-
bildningar är förknippade med kostnader och det gäller för oss att få 
ut så mycket som möjligt för de pengar som finns till förfogande. 

Genom att lägga ut LOs kurser regionalt minskar resekostnader-
na, externatkurser innebär att övernattningskostnaderna försvinner 
vilket i sin tur ger oss möjligheten att öka antalet utbildningar och på 
så vis nå ut till fler av våra medlemmar. Det finns idag folkhögskolor 
med arbetarrörelseanknytning över hela landet, samt ett flertal an-
dra skolor och lokaler där man kan genomföra LOs kurser. 

Det finns inom LO en oerhörd kompetens. Genom att förlägga 
fler utbildningar regionalt över hela landet stärker vi de fackliga or-
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ganisationerna. Förståelsen för andra fackförbund och deras situa-
tion ökar, chansen att arbeta över förbundsgränser ökar. Att genom 
LO-skolornas försorg sprida ut uppdraget att förmedla kunskap och 
insikt till hela landet gör oss starkare. Vi ser det som en framtidssats-
ning att sprida dessa utbildningar regionalt för att stärka den fack-
liga kompetensen. 

Vi föreslår 

att LO förlägger sina utbildningar regionalt ute i landet. 

13.26
Behov av regional kursverksamhet
Kommunalarbetareförbundet avd Älvsborg

Inom Kommunal ser vi idag en ökning av det fackliga engagemanget 
bland yngre kvinnor. Andelen kvinnor som engagerar sig fackligt ökar 
hela tiden.

Vi har idag en gedigen grundutbildning som alla förtroendevalda 
genomgår. Efter att ha genomgått den känner många att de vill gå 
vidare i andra utbildningar för att kunna utvecklas ytterligare.

Idag bedrivs alla Allmänfackliga ledarutbildningar (AL2 och AL3) 
på Brunnsvik, Runö eller Örenäs. Detta gör att många av våra för-
troendevalda inte får förutsättningen att fortsätta utvecklas. Alla har 
inte möjlighet att delta i kurser som ligger långt hemifrån, på grund 
av att man har små barn, är ensamstående m m. Detta drabbar till 
största delen kvinnorna, framför allt de yngre.

Vi ser detta som ett jämställdhetsproblem som måste lösas.
Vi ser nyttan och vikten av att även ha AL2 och AL3 på Brunns-

vik, Runö och Örenäs men att man även ska lägga ut utbildningar 
lokalt där det finns behov.

Vi föreslår

att LOs centrala kurser läggs ut lokalt när/där behov finns.
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13.27
LO-utbildning till Västra Sverige
Industrifacket avd 9, Göteborg

LOs utbildning är idag koncentrerad till skolorna i Örenäs, Brunns-
vik och Runö. Vi anser det vara av stor vikt att framför allt de allmän-
fackliga utbildningarna får en större geografisk spridning. Detta för att 
öka tillgängligheten för deltagarna och sprida kompetensen vid arbe-
tarrörelsens folkhögskolor.

Som den första och viktigaste åtgärden menar vi att LOs allmän-
fackliga utbildningar bör göras tillgängliga i Västsverige, en storregi-
on som idag helt saknar en regional anordnare av LO-kurser, vilket 
är en mycket stor brist.

Vi föreslår

att LOs utbildning Insikter ska anordnas av Västra Sveriges Arbetares 
Folkhögskola.

Utlåtande

Motionerna 13.25-13.27

13.25

att LO förlägger sina utbildningar regionalt ute i landet. 

13.26

att LOs centrala kurser läggs ut lokalt när/där behov finns.

13.27

att LOs utbildning Insikter ska anordnas av Västra Sveriges Arbeta-
res Folkhögskola.
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Motionerna 13.25-13.27 tar upp vikten av att facklig utbildning är lätt 

tillgänglig för förtroendevalda och motionärerna föreslår regionalt 

genomförande av hela eller delar av LOs tvärfackliga utbildning inom 

Kunskapssystemet. Kunskapssystemet började införas successivt 

under 2000 och har nu helt ersatt tidigare utbildningssystem för tvär-

facklig kvalificerad utbildning. Det bygger på behovsstyrning såväl 

när det gäller innehåll som former, i akt och mening att skapa plattfor-

mar för flera förtroendevalda att delta i utbildningsverksamheten och 

den fackliga kunskapsbildningen. Studieformerna ska förutom inter-

natkurser kunna omfatta exempelvis externatkurser, studiecirklar, 

distansstudier och självstudier. Innehåll och utformning av Kunskaps-

systemet beslutas av förbunden i LOs centrala utbildningskommitté.

Frågan om att förlägga fler LO-kurser regionalt behandlades av LO-

kongressen 2000 som beslöt att göra detta utifrån behov. När det 

gäller kursen Insikter har detta skett i viss omfattning. Under 2003 

genomfördes 16 kurser centralt och 5 regionalt. Övriga kurser har i 

huvudsak genomförts centralt. 

Frågan om regionalisering är i viss utsträckning en fråga om volym. 

Kurser där efterfrågan är stor är naturligtvis lättare att regionalisera 

än kurser som genomförs en eller ett par gånger om året. Inom ar-

betsmiljöområdet borde det vara möjligt att genomföra fler utbild-

ningar regionalt. Under 2004 genomförs ett par arbetsmiljökurser 

regionalt i Skaraborg och utfallet av dessa bör noga följas.

Frågan om regionalisering är även en fråga om lärarkompetens och 

arbetsvillkor. Att de regionala kurserna genomförs med någon av lä-

rarna på LOs folkhögskolor Brunnsvik, Runö eller Örenäs garanterar 

ett likvärdigt innehåll och nivå. Att dessa lärare skulle arbeta merpar-

ten av sin tid regionalt vore att väsentligen försämra deras arbetsvill-

kor. En fortsatt utökad regionalisering av Kunskapssystemet kräver 

därför eftertanke.
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Även kongressrapporten Medlem 2010 tar upp behoven av en utveck-

lad facklig kursverksamhet. Där tar man även upp andra lärformer än 

traditionella kurser och menar att den fackliga utbildningsverksamhe-

ten bör omorienteras mot:

– systematiserat vardagslärande i det dagliga fackliga arbetet

– lokalt/regionalt lärande i olika former som cirklar, externat- 
kurser etc

– individualiserat flexibelt lärande med distansstöd, t ex nätbase-
rade utbildningar med handledningsstöd.

Att regionalisera Kunskapssystemet är naturligtvis inte det enda sät-

tet att öka tillgången på fackliga utbildningar lokalt/regionalt. Sedan 

kongressen 2000 har vi till exempel genom arbetet i det förbundsge-

mensamma projektet En stark facklig utbildning och folkbildning (FUF) 

kunnat se en ökning av antalet tvärfackliga medlemsutbildningarna. 

Under 2004 planeras försöksverksamhet med regionala tvärfackliga 

grundläggande förtroendemannautbildningar. En fortsatt utveckling i 

denna riktning skulle kunna leda till fler tvärfackliga regionala kurser. 

Dessa skulle vara starkt knutna till lokala/regionala behov och kunna 

genomföras i samverkan med lokala/regionala utbildningsanordnare. 

Styrelsens förslag

att anse motionerna 13.25 och 13.26 besvarade och

att avslå motion 13.27.

I debatten deltog
Birgitta Lanér, Metall
Robert Bengtsson, Industrifacket
Sören Carlsson, Metall
Mikael Nilsson, Livs
Sara Jägare, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens förslag.
Sören Carlssons, Metall yrkande om bifall till motion 13.25.
Robert Bengtssons, Industrifacket yrkande om bifall till motion 
13.27.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över  motion 25,.

att bifalla styrelsens utlåtande över  motion 27 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Utredningsarbete 
Medlem 2010 sidorna 30-31

Motion
13.28

13.28
LO som stöd och rådgivare i arbetet med EU-stöd och fonder
Byggnadsarbetareförbundet

När utvidgningen av EU nu kommer att vara ett faktum kommer be-
hovet av stöd till våra syster- och broderorganisationer inte att mins-
ka utan kanske till och med att öka. 

Efter flera år av insatser i form av pengar, verksamhet och utbild-
ning kan vi inte bara kapa den process vi har startat genom insats-
erna. Vi befarar att effekten blir lite av att ha slängt pengarna i sjön 
om vi inte kan finna en framtid i samarbetet och kunna fortsätta det 
påbörjade arbetet med våra grannar runt östersjön samt de övriga 
ansökarländerna.

Vi planerar ifrån Byggnads att fortsätta vårt arbete men kan ock-
så se att det blir allt svårare på grund av att det inte går att få me-
del genom SIDA fr o m år 2005. Vi är i behov av att få kunskap och 
stöd med ansökningar från olika fonder inom EU. Som ni vet är det 
inte bara en fond eller ett förfarande som gäller vid ansökningar av 
medel från EU.

Vi klarar inte att som enskilda förbund hålla oss uppdaterade om 
vad som finns och hur man praktiskt kan söka medel från de olika fon-
derna. Bara genom att skumma på ytan av vad som finns att söka för 
facklig utveckling inom t ex. Tacis, Sociala fonden, Phare, Leonardo 
och Sokrates, kan man konstatera att det inte liknar det vi är vana vid. 
Vi vill inom LO samordna kompetens för ansökningar och att LO ut-
gör ett stöd och rådgivare för de enskilda medlemsförbunden.
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Vi föreslår

att LO ges i uppdrag att vara rådgivare och samordnare för att söka 
medel inom EU för fackligt utvecklingsarbete och

att LO ges i uppdrag att genomföra utbildningar i EU-medelsansök-
ningar.

Utlåtande

Motion 13.28 och Medlem 2010 sidorna 30-31

Medlem 2010

att LO ska tillsätta en utredning med uppgiften att lägga konkreta 
förslag till ökad samordning av LOs och förbundens utrednings-
arbete.

13.28

att LO ges i uppdrag att vara rådgivare och samordnare för att söka 
medel inom EU för fackligt utvecklingsarbete och

att LO ges i uppdrag att genomföra utbildningar i EU-medelsansök-
ningar.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget i Medlem 2010 om att utreda 

möjligheterna att samordna förbundens och LOs utredningsarbete.

I motion 13.28 föreslås att LO ska ges i uppdrag att vara rådgivare och 

samordnare för att söka medel inom EU för fackligt utvecklingsarbete 

och att genomföra utbildningar i EU-medelsansökningar. 

Styrelsen delar i allt väsentligt motionärens uppfattning. Det finns 

anledning att särskilt betona motionens ordval, ”rådgivare och sam-

ordnare”. Utvecklingen går mot alltmer komplicerade processer när 

det gäller EU-bidrag till projekt bl a inom områden som är relevanta 

för fackföreningsrörelsen. Det krävs en hög kompetens vad avser 

överblick över och uttolkning av olika EU-program. Att låta LO tillhan-



m e d l e m  2 0 1 0 | 219

dahålla detta är sannolikt rationellt, men det räcker inte. Därutöver 

måste det finnas grundläggande kunskap på detta område i de orga-

nisationer, förbund, avdelningar etc, som ska genomföra projekten. 

Annars kommer man inte att ha förutsättningar för att i praktiken 

driva och administrera projekten, även om man skulle få medel bevil-

jade. I det syftet genomför LO under våren 2004 en första utbildning 

för dem, som på olika förbund och på LO behöver denna grundläg-

gande kompetens. 

Särskilda krav på rent professionell hantering ställs t ex vid skrivandet 

av projektansökan och slutredovisningen. Denna typ av kompetens är 

svår att upprätthålla, om man inte kontinuerligt arbetar med sådana 

uppgifter. Det talar i hög grad för den samordning av resurser, som 

motionen förespråkar. I vilka former det ska ske och hur finansiering-

en ska utformas måste diskuteras vidare av LOs styrelse.

Styrelsens förslag

att anta Medlem 2010 sidan 30,

att bifalla tillhörande att-sats på sidan 31 och

att bifalla motion 13.28.

Beslut

Kongressen beslutade 

att  bifalla styrelsens utlåtande.
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Måndagen den 21 juni

Media/information

Motioner
13.29 och 13.30

13.29
Stärk arbetarens röst i samhällsdebatten
SEKO, Dalarna

Arbetarrörelsen har alltid haft svårt att tillskansa sig utrymme i me-
dia, detta historiska faktum motiverade tillskapande av en egen press 
för att få ett alternativ till en högerdominerad syn på framtidslösning-
arna. Lönsamheten i de egna tidningarna har väl inte alltid varit så där 
lysande. Genom åren har de interna debatterna gått höga. 

Men vår gemensamt ägda press har varit en oerhört viktig del av 
vår opinionsbildning. Det är vi alla överens om. Vi är säkert över-
ens om att vi i fackföreningsrörelsen återigen måste stärka vår röst 
i samhällsdebatten. Frågan är däremot hur? Men fram tills vi finner 
lösningen på denna så måste vi effektivt skärpa de verktyg vi redan 
har. Ett av hjälpmedlen finns i form av vår Fackförbundspress, 17 tid-
ningar, som är helt fria från statligt stöd. Den når nära 2,5 miljoner 
människor. Lyfter man dessutom in TCO- och SACO-pressen, så når 
vi i princip samtliga lönearbetare i Sverige. Använder vi oss av detta 
vapen, samordnat och strategiskt, kompletterat med undersökande 
journalistik från verkligheten, så vore vi skrutt till opinionsbildare om 
vi inte återskapade visionen om det goda folkhemmet i den svenske 
arbetarens medvetande. Då slapp LO-ungdomarna förläget snegla 
på attacrörelsen, reclaim the city och greenpeace för att få uppleva 
lite politisk action. I folks medvetande skulle vi återta agendan och 
ledningen som den samlande politiska kraft som i grunden kan om-
dana samhället till det bättre för alla.
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Vi föreslår

att LO startar en översyn av hur vi med hjälp av vår egen press sam-
ordnar opinionsarbetet och

att utveckla metoder för att optimera genomslagskraften hos vår sam-
lade fackförbundspress.

13.30
Tidskrifter och publikationer
Livsmedelsarbetareförbundet avd 51,  Metallindustriarbetareförbun-
det avd 235 och Industrifacket avd 8, Gotland

Med de begränsade medel som finns känns det angeläget att totalt upp-
höra med alla tidskrifter och publikationer. Den strida ström som idag 
går är inte godtagbar när man vet att det sparas på kärnverksamhet. 

Vi föreslår

att LO ska begränsa tidskrifter och publikationer.

Utlåtande

Motionerna 13.29 och 13.30

13.29

att LO startar en översyn av hur vi med hjälp av vår egen press  
samordnar opinionsarbetet och

att utveckla metoder för att optimera genomslagskraften hos vår 
samlade fackförbundspress.

13.30

att LO ska begränsa tidskrifter och publikationer.
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LOs informations- och opinionsbildningsarbete utgår ifrån det upp-

drag organisationen har. LO ska tillvarata arbetstagarnas intressen på 

arbetsmarknaden och verka för en demokratisk samhällsutveckling. I 

uppdraget ingår att arbeta för att förbundsmedlemmarnas villkor blir 

synliggjorda i medierna och att den verklighet de lever i blir en viktig 

del av det offentliga samtalet. Fackföreningsrörelsens engagemang i 

fackförbundspressen är en betydelsefull del i det arbetet.

Motion 13.29 tar upp frågan om hur vi ska kunna öka genomslags- 

kraften för fackförbundspressen och med hjälp av den samordna opi-

nionsbildningsarbetet.

LOs Medieutredning förde ett likartat resonemang när den la fram sin 

rapport till LOs styrelse våren 2003. LO har därefter beslutat att låta 

undersöka hur LO-Tidningen kan utveckla redaktionella tjänster och 

samverkansformer i det syfte som beskrivs i motionen. Det innebär 

att motionens första att-sats är uppfylld.

Det är samtidigt viktigt att understryka att fackförbundstidningarna är 

de enskilda förbundens ansvar och egendom. Beslut om samverkan 

och samarbete måste också fattas på förbunden om det ska bli en 

realitet.

I motion 13.29, andra att-satsen, pekar motionären på att vi behöver 

utveckla metoder för att öka genomslagskraften hos fackförbunds-

pressen. LOs styrelse delar motionärens uppfattning. I LOs Medieut-

redning konstaterades bl a att förbundspressens allt glesare utgiv-

ning på sikt kan innebära ett problem. Ett sätt att få större genomslag 

i övriga medier för våra frågor är att utveckla bra och ofta uppdaterade 

nättidningar. 

LO och Facksam, Fackförbundspressens Samorganisation, har de se-

naste åren också samarrangerat ”Fackförbundspressens dag”, för att 

på det sättet lyfta fram fackförbundspressens journalistik och skapa 

kontaktytor mot journalister och medier utanför den egna sfären.

Motion 13.30 föreslår att LO ska begränsa produktionen av tidskrifter 
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och publikationer. I motionens brödtext går motionärerna ett steg 

längre och menar att LO helt ska sluta med sådan produktion.

Även om det är viktigt att noga överväga varje informationsinsats 

skulle ett beslut i motionens anda allvarligt försvåra LOs möjlighet att 

opinionsbilda kring fackföreningsrörelsens frågor. LOs opinionsbil-

dande insatser har olika syften och riktar sig till olika målgrupper. Det 

är alltid viktigt att noga värdera och prioritera de informationsinsatser 

som vänder sig till fackligt förtroendevalda så att de blir ett stöd i 

det fackliga arbetet. I den avsikten har LO beslutat utreda hur LO-tid-

ningen i större utsträckning kan bli bärare av information till fackligt 

förtroendevalda, skyddsombud och försäkringsrådgivare.

En svårighet kan ibland vara att nå rätt människor med rätt produkt. 

Att trycka och distribuera är dyrt och det är naturligtvis önskvärt 

att inte i onödan sprida trycksaker om de inte är efterfrågade. På 

senare år har internet blivit ett viktigt komplement till LOs övriga 

informations- och opinionsbildningsarbete. Det har gjort det möjligt 

att minska de tryckta upplagorna och i större utsträckning ge många 

människor chansen att läsa, beställa eller ladda ner den information 

de är intresserade av.

Styrelsens förslag

att bifalla motion 13.29 andra att-satsen och

att anse motionerna 3.29 första att-satsen och 13.30 besvarade.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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LO-distrikten och LO-Facken i kommunerna, 
Medlem 2010 sidorna 32-34
Normalstadgar, resurser och antal  
organisationsnivåer, Medlem 2010 sidorna 32-34        

Motioner 
13.31-13.58

13.31
LO-facken i kommunerna
Transportarbetareförbundet avd 94, Borås

I rapporten Medlem 2010 finns det bl a förslag om en ”Flexibel och 
behovsstyrd LO-organisation”.

I texten på sidan 33 står det att, 
normalstadgarna för lokala LO-fack avskaffas. I stället bör det övergri-
pande ansvaret för det lokala tvärfackliga samarbetet åvila förbundens 
avdelningar som bärare av den lokala fackliga identiteten, och styras ge-
nom LO-distrikten.

Längre ner på samma sida står det, 
I vilken utsträckning och i vilka former de plattformar för samarbe-

te, som upprättas på lokal nivå, ska stödjas från den regionala nivån, 
avgör förbundsavdelningarna i LO-distriktens styrelser.

Detta innebär att när både stadgar och beslut om medlemsavgift 
försvinner från det lokala planet så slår man undan fötterna på det 
tvärfackliga arbetet i kommunerna. Visst behöver stadgarna ses över 
och justeras men inte helt tas bort. 

Man skriver bl a att den tvärfackliga verksamheten ska grundas 
på frivillighet och att upplevda behov ska styra ett eventuellt fack-
ligt samarbete i vissa frågor. Går alla och väntar på att någon annan 
ska ta initiativ är risken stor att den fackliga verksamheten utarmas 
helt på många orter. 
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Genom stadgarna skapas ett ”positivt tvång” att ta ansvar för bl a 
det lokala fackligt-politiska arbetet, utbildningsfrågor, skolinforma-
tion, arbetsmarknadsfrågor, olika projekt m m. Samarbetet med ABF, 
Folksam, SAP m fl behöver på många håll förstärkas och inte bli ”om 
vi har lust” verksamhet. Sammanhållning ger styrka i LO-familjen 
och våra möjligheter att påverka opinionsbildningen och samhälls-
utvecklingen blir större ju starkare vi är. Solidaritet istället för för-
bundsegoism vinner alltid i längden.

På flera LO-kongresser har man fattat beslut om det solidaris-
ka fackliga medlemskapet, där budskapet har varit, att oavsett var 
medlemmarna bor i vårt land så ska man kunna tillgodogöra sig det 
fackliga medlemskapets värde vad det gäller demokrati, tillgänglig-
het och service.

För många medlemmar i mindre förbund har avståndet till fack-
et ökat genom att många avdelningar har försvunnit och man har 
centraliserat organisationen. Närheten till facket och det personliga 
samtalet har försvunnit på många arbetsplatser. Många medlemmar 
upplever med rätta att nästan all service och verksamhet prioriteras 
till storstäderna. Tack vare att LO-facken i kommunerna finns har 
medlemmarna och lokala fackliga företrädare en facklig mötesplats 
att tillgå och även kunna delta i dess verksamhet. Risken är stor att 
de ekonomiska och personella resurserna centraliseras till LO-di-
strikten i det här förslaget. 

LO-distriktet i Västsverige består av 88 fackliga avdelningar och 
en handfull av dessa sitter i LO-distriktets styrelse. Stora delar av de 
bägge länen (Halland och Västra Götaland) finns inte representera-
de överhuvudtaget. Det är orimligt att begära att dessa förbundsav-
delningsrepresentanter ska veta vilka olika förutsättningar och be-
hov av plattformar det finns för samarbete i 43 olika LO-fack i kom-
munerna.

Varför fördummar man de lokala fackliga representanterna som 
är aktiva i sektioner och klubbar? De vet ju vilka frågor som är vik-
tiga att driva gemensamt lokalt och borde vara betrodda att också 
fatta beslut och ta ansvar för verksamhet och ekonomi.
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Förslaget till ny organisation ger också en än mer instabil verk-
samhetsplanering för de lokala LO-facken än vad som är fallet idag. 
Får vi pengar till verksamhet eller inte? Har vi pengar till hyran? Ska 
den eventuella personalen varslas varje år? Osv. Uppgivenheten ris-
kerar att breda ut sig och engagemanget för tvärfackligt arbete ris-
kerar att dö ut.

Det spelar heller ingen större roll vad som beslutas centralt om 
man lokalt inte har en stark tvärfacklig organisation som genomför 
beslut och intentioner från LO.

Vi föreslår

att centralt fastställda normalstadgar för LO-facken i kommunerna 
finns kvar,

att varje ansluten organisation erlägger till LO-facken i kommunerna 
en årlig medlemsavgift som beslutats av representantskapet i LO-
facken i kommunerna och

att ansvaret för omfattning, inriktning, och former för lokalt tvärfackligt 
samarbete åvilar förbundsavdelningarna och utövas genom LO-
facken i kommunerna.

13.32
Stärk den lokala tvärfackliga organisationen
Metallindustriarbetareförbundet avd 3, Halland

Vid LO-kongressen kommer man att diskutera omfattningen och in-
riktningen av den tvärfackliga verksamheten i LO-distrikt och LO-
facken i kommunerna. Mot bakgrund av de förändringar som finns i 
vår omvärld och medlemsorganisationernas krav och egna utveckling, 
är det naturligt att man också ser över den regionala och lokala tvär-
fackliga organisationen. Ett lokalt LO-fack i varje kommun har varit 
LOs målsättning och man har de senaste åren till viss del tekniskt upp-
rustat de lokala LO-facken i kommunerna. För många av de mindre 
förbundsorganisationerna är ett lokalt LO-fack i kommunen särskilt 
viktigt för samverkan och utveckling av verksamheten. 
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LOs kongressrapport ”Medlem 2010” talar om en flexibel och 
behovsstyrd LO-organisation, detta är givetvis viktigt. Tyvärr är det 
så att i rapportens slutsatser inom detta område föreslås att normal-
stadgarna för det lokala tvärfackliga samarbetet avskaffas. Om LO-
facken i kommunerna inte har några egna stadgar kommer det att bli 
lätt att avskaffa den lokala tvärfackliga organisationen. Detta kom-
mer främst att försämra de mindre LO-förbundens styrka, organisa-
toriska slagkraft och behov av samverkan. 

Det är av största betydelse att medlemmarnas behov av service 
och närhet till den tvärfackliga organisationen stärks och utvecklas. 
Det finns en rad verksamhetsområden som är av gemensam bety-
delse för alla LO-förbundens lokala organisationer och medlemmar. 
Sådana gemensamma verksamheter är bland annat facklig politisk 
verksamhet, skolinformation och ungdomsverksamhet, studie- och 
informationsverksamhet, försäkringsrådgivarverksamhet, internatio-
nellt samarbete, näringspolitik, tillväxtfrågor, EU- och Europafrågor, 
samt integrationsarbete. 

I en omvärld i stark omvandling behöver man stärka och utveck-
la det lokala samarbetet i en samverkan nära medlemmarna. När-
hetsprincipen är viktig för att behålla trovärdighet och tillit både 
hos medlemmarna och de lokala fackförbundsorganisationerna. Sam- 
arbetet och samverkan mellan fackförbundens lokala organisations-
delar kräver att man måste ha en lokal samverkanspartner för att  
utvecklas och bli en slagkraftig organisation. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att LO-facken i kommunerna även framöver ska ha fastställda nor-
malstadgar,

att dessa stadgar utformas så att man lokalt kan bedriva en behovs-
styrd verksamhet utifrån det som är viktigt i det lokala perspektivet 
och

att den lokala tvärfackliga organisationen utvecklas och ges resurser, 
som gör att verksamheten blir efterfrågad och till nytta för både 
medlemmen och den lokala fackförbundsorganisationen.  
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13.33
Normalstadgar 
Skogs- och Träfacket avd 16, Kristianstad

Flera som arbetar på små orter ute i landet är djupt oroade över för-
slaget att ta bort normalstadgarna för LO-facken i kommunerna. Om 
man skulle fatta beslut om att ta bort normalstadgarna för dessa be-
farar vi att de kommer att försvinna.

I många av dessa små kommuner har LO blivit en självklar sam-
arbetspartner. Om LO-facken försvinner blir det inte lika självklart 
längre. Vem ska då prata för våra medlemmar och driva på för en 
samhällsutveckling som gynnar våra medlemmar?

Som exempel kan vi nämna att LO-facken i Osby är med i fyra 
olika partssammansatta grupper i kommunen med både ordinarie 
ledamot och ersättare. Det tycker vi är mycket viktigt. En kommun 
utan LO i de små kommunerna, ser vi som en stor fara.

Vi föreslår

att  kongressen ska besluta behålla normalstadgarna för LO-facken i 
kommunerna.

13.34
Nominering till LO-facken
Handelsanställdas förbund avd 34, Umeå

Vid LO-kongressen år 2000 beslöt kongressen att klubbar och sektio-
ner ska nominera till LO-facken. Bristen på klubbar och sektioner gör 
att de lokala LO-facken har svårt med att få in nomineringar. För att 
de lokala LO-facken ska få in nomineringar borde klubbar, sektioner 
och förbundsavdelningar ha rätt att nominera.

Vi föreslår

att klubbar, sektioner och förbundsavdelningar nominerar till LO-
facken.
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13.35
Ökad demokrati som ger ökat engagemang
Metallindustriarbetareförbundet avd 48, Norrahammar, avd 85, Jön-
köping, avd 114, Värnamo, avd 171, Gnosjö, avd 190, Anderstorp 
och avd 214, Nässjö

De beslutande och verkställande delarna i LO-distrikten är LO-di-
striktens styrelser och de verkställande utskotten. Denna organisato-
riska uppbyggnad är en nödvändighet både enligt LO-distriktens nor-
malstadgar och utifrån praktiska skäl.

I dagsläget väljs styrelsen på LO-distriktens årsmöte där för-
bundsavdelningarna och LO-facken i kommunerna är representera-
de. Detta förfaringssätt bör säkerställa att respektive intressegrupp 
inom LO-distrikten får möjligheterna att förorda sina nominerade 
kandidater till styrelsen.

Styrelsens uppgifter är att fatta övergripande strategiska beslut om 
verksamhetsinriktning, större ekonomiska åtaganden och principfrågor 
för LO-distrikten. Övriga dagliga frågor och frågor av lite mer allmän 
karaktär fattas beslut om i verkställande utskotten. Det är inte ovanligt 
att LO-distriktens styrelser har sammanträden fyra–fem gånger per år 
medan de verkställande utskotten har sammanträde varje månad.

Verkställande utskotten består vanligen av ordförande, vice ord-
förande, ombudsman och två ledamöter från styrelsen. De tre först-
nämnda är självskrivna medan de två ledamöterna i regel väljs av 
styrelsen vid de konstituerande styrelsemötena i direkt anslutning 
till årsmötena. Detta förfaringssätt innebär att det kan finnas svå-
righeter för förbundsavdelningarna och LO-facken i kommunerna 
att få vara med och påverka sammansättningen av de verkställande 
utskotten. Den demokratiska möjlighet som finns i dagsläget är att 
föra fram motkandidater till ordförande respektive vice ordförande 
i samband med årsmötena.

Vi vill med denna motion göra ett försök att öka demokratin ge-
nom att de två ledamöter som ska ingå i de verkställande utskotten 
ska väljas av årsmötena efter sedvanliga nomineringar. Vi tror att det-
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ta skulle öka känslan av delaktighet och påverkansmöjligheter vilket 
i sin tur kan leda till ett ökat engagemang från förbundsavdelningar 
och LO-facken i kommunerna för den viktiga tvärfackliga verksam-
heten i respektive län, som vi ska bedriva genom LO-distrikten.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar 

att ändra i normalstadgarna för LO-distrikten så att årsmötet efter 
avklarade val av styrelseledamöter för den kommande perioden 
väljer två av de ordinarie ledamöterna till att ingå i det verkstäl-
lande utskottet.

13.36
Ökad demokrati som ger ökat engagemang
Målareförbundet avd 4, Borås

Den beslutande och verkställande delen i LO-distriktet är LO-distrik-
tets styrelse och verkställande utskott. Denna organisatoriska uppbygg-
nad är en nödvändighet både enligt LO-distriktets stadgar men även 
utifrån praktiska skäl.

I dagsläget väljs styrelsen på LO-distriktets årskonferens där för-
bundsavdelningarna och LO-facken i kommunerna är representera-
de. Detta förfaringssätt bör säkerställa att respektive intressegrupp 
inom LO-distriktet får möjlighet att förorda och rösta på de nomi-
nerade kandidaterna till uppdrag inom LO-distriktet, men något 
märkligt är det att LO-fackens representanter inte kan nominera till 
alla uppdrag inom LO-distriktet men har rösträtt ändå på alla kan-
didater för olika uppdrag. Detta är väl något unikt inom fackfören-
ingsvärlden att kunna rösta på något, men inte ha nomineringsrätt 
vid ett årsmöte.

I demokratins namn är det en självklarhet att är man med och rös-
tar på något så har man också möjlighet att föra fram förslag i detta 
fall till valberedningen på kandidater som ska väljas.

Ett annat skäl till att LO-facken skulle få nominera är de stora 
geografiska områden som en del av fackförbunden har och att lokal-
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kännedomen hos LO-facken är större om det finns någon eller någ-
ra personer som är villiga att ställa upp att arbeta tvärfackligt och 
därmed kunna nominera de aktuella personerna.

Vi yrkar att LO-kongressen fattar beslut om

att ändra i distriktens normalstadgar så att LO-facken i kommunerna 
har nomineringsrätt till alla uppdrag som ska företas inom LO-
distrikten och

att dessa förändringar börjar gälla så fort som LO centralt godkänt 
ändringen av stadgarna.

13.37
Medlemsavgifter till LO-facken i kommunerna och LO-distrikten
Kommunalarbetareförbundet avd Dalarna

Med den konstruktion som idag gäller enligt stadgarna, fattas beslut 
om avgiften vid såväl LO-facken i kommunernas representantskap 
som LO-distriktens representantskap.

De flesta fackförbund har idag länsövergripande avdelningar och 
ibland även avdelningar som omfattar flera län. På lokal nivå har för-
bunden sektioner eller klubbar. Beslut om avdelningarnas budget sker 
på avdelningarnas representantskap eller motsvarande och de loka-
la sektionerna/klubbarna får ett ekonomiskt anslag från avdelning-
en till sin verksamhet. Detsamma gäller ekonomisk uppföljning och 
årsbokslut. Det är avdelningsstyrelserna som har uppföljningsansvar 
och avdelningens representantskap som ger styrelsen ansvarsfrihet.

Därför anser vi att dagens konstruktion av avgiften till LO-fack-
en i kommunerna inte stämmer med fackförbundens beslutsstruk-
tur. Formellt sett har inte de personer som på lokal nivå, sektion el-
ler klubb, väljs som representantskapsombud till LO-facken i kom-
munen rätt att besluta i frågor som rör avdelningens ekonomi.

Vi anser också att det är fel att avgiften inte är lika för alla medlem-
mar i avdelningen utan skiljer beroende på var man bor/arbetar.
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De som representerar sin fackavdelning på LO-distriktens repre-
sentantskap väljs av fackavdelningarna högsta beslutande organ och 
borde därför vara de som beslutar om de totala avgifterna.

Vi vet också att det kan vara låg aktivitet i en del LO-fack i kom-
munerna. Det är svårt att rekrytera styrelseledamöter. Kassörer skul-
le med vårt förslag inte bli nödvändigt på lokal nivå. I stället kan sty-
relsen inom sig utse någon ekonomiskt ansvarig gentemot LO-di-
striktet.

Vi yrkar därför att berörda paragrafer i stadgarna ändras så 

att LO-distriktets representantskap fastställer avgiften för distriktet,

att LO-distriktets representantskap beslutar om budget och bokslut 
för hela distriktet och

att LO-facken i kommunerna får ett anslag från LO-distriktet som 
bygger på en verksamhetsplan för den lokala verksamheten. 

13.38
Avgifterna till LO-facken i kommunerna
Målareförbundet avd 3, Väst

Medlemsavgiften från förbundsavdelningarna med medlemmar inom 
respektive LO- fack beräknas utifrån dem som arbetar inom kommu-
nen. Detta anser vi är orättvist och förödande för den lokala verksam-
heten. Menar vi allvar med satsningen inom LO med det lokala lyf-
tet ska avgiften vara baserad på antal medlemmar bosatta i respekti-
ve kommun.

Det viktigaste samarbetet med arbetarkommunerna riskerar att 
halta betänkligt eftersom vi till gemensamma kvällsaktiviteter kallar 
medlemmar som inte ens bor i kommunen. Detta är lika befängt som 
att vi skulle erlägga kommunalskatter där vi arbetar och inte bor.

Förutsättningarna för exempelvis nomineringar till partiet skul-
le öka väsentligt om vårt medlemsunderlag beräknades utifrån bo-
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stadsorten. Att påverka samhällets utseende och utveckling har varit 
naturligt för LO-kollektivet. Detta engagemang underlättas givetvis 
om man bor på den ort där man kan göra sin röst hörd genom till 
exempel det lokala LO-facket.

Detta gäller tillsammans med den administrativa svårigheten för 
många förbundsavdelningar att ta fram ett trovärdigt betalningsun-
derlag baserat på en situation med många små arbetsplatser och en 
stor rörlighet bland medlemmarna inte minst mellan olika företag 
och arbetsplatser. 

Vi föreslår

att medlemsavgifterna till LO-facken i kommunerna baseras på de 
medlemmar som har sitt boende i respektive kommun.

13.39
Medlemsavgiften
Pappersindustriarbetareförbundet avd 150, Lilla Edet

Medlemsavgiften från förbundsavdelningarna med medlemmar inom 
respektive LO-fack beräknas på antalet som arbetar inom kommuner-
na. Detta anser vi är orättvist och förödande för den lokala verksam-
heten. Menar vi allvar med satsningen på det lokala lyftet, ska avgiften 
vara baserad på antal medlemmar bosatta i respektive kommun.

Det viktiga samarbetet med arbetarkommunerna riskerar att halta 
betänkligt eftersom vi till gemensamma kvällsaktiviteter kallar med-
lemmar som inte ens bor i kommunen. Detta är lika befängt som att 
vi skulle erlägga kommunalskatt där vi arbetar, inte där vi bor.

Förutsättningarna för exempelvis nomineringar gentemot parti-
et skulle öka väsentligt om vårt medlemsunderlag beräknas utifrån 
bostadsorten. Att påverka samhällets utseende och utveckling har 
varit naturligt för LO-kollektivet. Detta engagemang underlättas gi-
vetvis om man bor på den ort där man kan göra sin röst hörd genom 
till exempel lokala LO.
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Vi föreslår 

att medlemsavgiften till LO-facken i kommunerna baseras på antalet 
LO-anslutna som bor i kommunen.

13.40
Byte av namn
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad

Det har ställt till problem för LO-sektionerna vid namnbytet till LO-
facken i kommunerna. Många blandar ihop begreppen och vet inte 
riktigt vad det står för, fortfarande är det så att det vedertagna nam-
net är LO-sektionen.

Vi föreslår

att LO-Facken i kommunen återtar namnet LO-sektionen.

13.41
Tidpunkt för LO-facken i kommunernas halvårsmöte
Metallindustriarbetareförbundet avd 63, Borlänge

Inom LO-Facken i kommunerna upplevs att tiden för genomförande 
av det egna halvårsmötets tidpunkt är för snävt tilltagen. Eftersom de 
ska vara genomförda under augusti uppstår ofta praktiska problem 
beroende på semestrar och annat.

Därför behövs mer tid att planera verksamheten och en månad 
till skulle göra susen.

Vi föreslår 

att LO-facken i kommunernas halvårsmöten ska vara genomförda före 
september månads utgång.
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13.42
Ska demokratin kosta skjortan?
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

Vad får demokratin kosta om förbundsavdelningens medlemmar är 
aktiva?

Både förbundet och avdelningarna betalar medlemsavgifter till 
LO, förbundet till LO centralt och avdelningarna till LO-distriktet. 
Som en följd av detta har vi rätt till ett antal representanter både 
centralt och lokalt som ska bevaka Handels intressen.

Nu börjar representantskapet i distriktet bli en dyr tillställning 
både för förbundsavdelningarna och LO-facken lokalt.

Kongressavgift för dessa 2-dagars möten kostar cirka 1500 kro-
nor kost och logi per deltagare. De som inte övernattar kommer un-
dan med ”bara” 800 kronor. Till det tillkommer eventuell förlorad 
arbetsförtjänst som den fackliga avdelningen eller LO-facken i kom-
munen ska täcka. Vi har märkt att antalet ombud och representan-
ter för olika fackförbund minskat oroväckande vid dessa möten och 
att flera klagar på de höga kostnaderna som skäl för att inte delta 
vid dessa möten.

Blir besluten vid dessa möten tagna i demokratisk ordning om för-
bundsavdelningarnas och LO-fackens på orternas ekonomi får styra 
deltagandet? Vi anser att alla ska ges samma möjlighet att delta och 
använda sin demokratiska rätt.

Vi föreslår

att LO-distriktets representantskap (års- och halvårsmöten) inte ska 
orsaka extra kostnader för valda ombud.
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13.43
Utveckling av LOs regionala/lokala verksamhet
Kommunalarbetareförbundet, Industrifacket och Metallindustriarbe-
tareförbundet

Kommunalarbetareförbundet, Industrifacket och Metallindustriarbe-
tareförbundet anser att det finns ett starkt behov av samarbete mel-
lan LO-förbundens avdelningar som tar sin utgångspunkt i den vardag 
och situation som förbundens medlemmar lever i. I många avseenden 
har medlemmarna i de LO-anslutna förbunden gemensamma intres-
sen som bäst låter sig mötas genom samverkan mellan medlemsför-
bunden på lokal/regional nivå. 

LO-fackens gemensamma verksamhet på lokal/regional nivå har 
förutsättningar att utvecklas till att spela en än mer betydelsefull roll 
för de LO-anslutna förbundens medlemmar. Därför behövs en ut-
veckling av organisationen och av verksamheten för att ge möjlighet 
att stärka den kraft som samverkan på lokal/regional nivå innebär. 

I rapporten ”Medlem 2010” till LO-kongressen förs i ett av avsnit-
ten ett resonemang om LOs regionala och lokala organisation.

I avsnittet sägs att nämnda organisationsled har varit föremål för 
utredning och kongressbeslut vid en lång rad kongresser under åren. 
Fokus har legat på organisationsmodeller, stadgefrågor och resurs-
styrning. Rapporten konstaterar att de beslut som tagits inte har va-
rit tillräckliga för att möta de krav som ställts utifrån strukturella 
förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vi vill instämma 
i detta konstaterande. Orsakerna till att de berörda organisationsle-
den inte lyckats fullt ut med att finna lämpliga verksamhetsformer 
är säkert flera. Ansvaret för detta bör delas mellan LO, medlemsför-
bunden och deras organisationer på lokal/regional nivå.

I rapporten läggs sex olika förslag till beslut som syftar till att for-
ma framtida lokala/regionala nivåer med större slagkraft och stabilitet. 
Vi anser att de sex förslagen behöver kompletteras och fördjupas.

Ett exempel på en fråga som inte belysts i någon större omfatt-
ning vid tidigare utredningar om distrikts- och sektionsverksamheten 
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är att LOs medlemsförbund har blivit färre och numera är sexton 
till antalet. De kommer sannolikt att bli ännu färre inom en tämli-
gen snar framtid. Över tiden har detta bidragit till att medlemsför-
bunden verksamhetsmässigt stärkts regionalt och lokalt. Detta för 
med sig att medlemsförbunden kommer att ha behov av nya former 
av samverkan, dels för att på ett slagkraftigt sätt kunna bedriva en 
till lokala/regionala förhållanden anpassad verksamhet, dels för att 
kunna påverka samhällsutvecklingen. Den rådande och föreslagna 
organisationsstrukturen lever inte upp till dessa behov av nya for-
mer för samverkan.

Vi anser att det finns behov av att vidta åtgärder för en förändrad 
struktur på lokal/regional nivå som bättre klarar att möta varieran-
de behov av samverkan vad gäller såväl formerna som inriktningen 
och omfattningen av samverkan. 

Vi menar därför att kongressen bör fatta ett antal grundläggande 
beslut för att åstadkomma en anpassning av den lokala/regionala LO-
organisationen. Avsikten ska vara en strävan att främja den lokala/
regionala samverkan vad gäller såväl strukturen för samverkan som de 
ekonomiska resurserna för de gemensamma LO-verksamheterna.

Kongressen bör besluta att ett av de två organisationsleden på 
lokal/regional nivå avskaffas under kongressperioden. Ett sådant be-
slut måste dock vara förenat med ett stort mått av hänsyn till de va-
rierande förutsättningar som råder i olika delar av landet. En modell 
kan inte passa alla. Förbundsavdelningarna på de respektive lokala/
regionala nivåerna kommer att behöva genomföra en genomgång 
av hur deras framtida lokala/regionala samarbete ska se ut utifrån 
de förutsättningar och samverkansbehov som råder i just deras om-
råde. I sådana genomgångar kan det bland annat finnas skäl att be-
döma vad respektive medlemsförbund på regional/lokal nivå anser 
vara ekonomiskt rimligt att verksamheten får kosta.

Vi menar därför att kongressens beslut om att avskaffa ett av de två 
organisationsleden ska förenas med beslut om att denna förändring sker 
genom att det är förbundsavdelningarna eller motsvarande som föreslår 
organisation för samverkan som ska bedrivas regionalt eller lokalt.
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För det andra bör en förändring av den lokala/regionala organisa-
tionsstrukturen också vara förenat med beslut om att stärka de eko-
nomiska förutsättningarna för verksamhet på regional/lokal nivå ge-
nom att öka tilldelningen av resurser. 

Kongressen bör därför besluta om att ge LOs styrelse i uppdrag att 
under kongressperioden verkställa en resursomfördelning inom den 
nuvarande centrala LO-avgiftens ramar i syfte att väsentligt öka an-
delen centrala resurser till de regionala/lokala LO-verksamheterna. 

Även omfördelningen av resurser bör ske med utgångspunkt i en 
hög grad av förankring utifrån skiftande regionala/lokala behov i frå-
ga om omfattning och inriktning på de LO-gemensamma aktivite-
terna. Därför bör omfördelningen till regional/lokal nivå ske på ett 
sådant sätt att det är medlemsförbunden genom styrelserna i respek-
tive regionala/lokala LO-samverkan som beslutar om användningen 
av de resurser som tillförs.

Vi föreslår

att en av de två nivåerna i LOs nuvarande regionala/lokala organisation 
avskaffas under kongressperioden,

att denna förändring sker genom att förbundsavdelningarna eller 
motsvarande formar förslag till organisation,

att LOs styrelse på grundval av förslagen beslutar om organisationens 
utformning,

att LOs styrelse får i uppdrag att tillse att en resursomfördelning ge-
nomförs i syfte att väsentligt öka andelen centrala resurser till de 
regionala/lokala LO-verksamheterna inom den nuvarande centrala 
LO-avgiftens ram,

att förbundsavdelningarna eller motsvarande genom styrelserna i den 
fastställda regionala/lokala organisationen beslutar om använd-
ningen av de resurser som tillförs,
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att LOs styrelse ansvarar för genomförandet av förändringen av orga-
nisationsnivåerna och resursomfördelningen till de regionala/lokala 
nivåerna och

att LOs styrelse fortlöpande under kongressperioden avrapporterar 
till LOs representantskap hur förändringsarbetet fortskrider. 

13.44
Omfördelning av ekonomiska resurser
Kommunalarbetareförbundet avd Norrbotten

LO-facken i de små kommunerna har snart inga ekonomiska resurser 
att utföra verksamhet för. De LO-fack som har få medlemmar (t ex 
glesbygdskommuner) har en krympande ekonomi att brottas med. Ad-
ministration och hyror tar en större och större del av ekonomin.

För att kunna bedriva en verksamhet ute i de lokala LO-facken 
behöver de ekonomiska resurserna fördelas på ett sånt sätt att för-
utsättningarna blir mer jämlika och rättvisa för alla LO-medlem-
mar. En ekonomisk översyn av LO centralt måste ske och en omför-
delning av de ekonomiska resurserna göras, så att detta stärker även 
LO- distrikten och små LO-fack.

Vi föreslår

att LO centralt gör en översyn och omprioriterar fördelningen av de 
ekonomiska resurserna till de lokala LO-distrikten och LO-facken 
i kommunerna.
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13.45
LO-facken i kommunernas framtida tvärfackliga verksamhet
Handelsanställdas förbund avd 6, Helsingborg

LO-facken i kommunernas framtida verksamhet hotas av nedläggning 
på grund av LO-utredningen ”Medlem 2010”.

Dagens och framtidens fackliga arbete bygger på lokalt samarbe-
te och lokala lösningar. Framtida uppgifter för LO-facken i kommu-
nerna blir samordna skolinformationen, facklig folkbildning och ut-
bildning och på mindre orter vara lokala nätverk och samlingspunkt 
för lokalt opinionsarbete, politisk påverkan, rekrytering av politiker 
och beslutsfattare. Arbetsuppgifterna för de lokala LO-facken blir 
inför framtiden allt viktigare samt att samarbete sker mellan LOs 
olika medlemsorganisationer.

LOs medlemsorganisationer måste mycket klart ta ställning till 
LO-fackens framtid och roll. Vidare måste LOs medlemsorganisatio-
ner klart bestämma sig för medlemskapets ansvar och förpliktelser.

Som skrämmande exempel kan nämnas TCO som avvecklat sina 
lokala enheter. TCO har idag en helt betydelselös organisation och 
totalt avsaknad av lokal påverkan och inflytande. Stark inför fram-
tiden med LO-facken och det tvärfackliga arbetet i kommunerna. 
Utveckla LO-facken i kommunerna istället för att avveckla organi-
sationsledet.

Vi föreslår

att LO-kongressen ställer sig bakom motionen och förstärker LO-
facken i kommunerna,

att LO verkar för ökad decentralisering av verksamhet och befogen-
heter och

att ökade ekonomiska resurser ställs till LO-facken i kommunernas 
förfogande.
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13.46
Stärk den lokala och den regionala fackliga organisationen
Metallindustriarbetareförbundet avd 17, Hässleholm

Inför varje LO-kongress diskuteras omfattningen och inriktningen av 
den tvärfackliga verksamheten i LO-distrikt och LO-facken i kommu-
nerna och vissa stadgemässiga justeringar brukar ske på kongressen.

Det är bra att man diskuterar framtidsfrågorna och en levande 
utveckling av organisationen i en tid med ständiga förändringar. Fö-
retagens organisation och LO-förbundens organisation och struktur 
förändras. På många håll upplever tyvärr den enskilde medlemmen 
att hon får allt längre till sin fackliga organisation, man upplever allt 
sämre service från sin fackliga organisation.

Om man väljer att sätta medlemsservicen och medlemmens be-
hov i centrum så finner man flera områden som bör stärkas i den lo-
kala tvärfackliga verksamheten:

En lokal LO-expedition i varje kommun dit medlemmen kan 
vända sig med sina fackliga frågor. Vissa frågor kan vara av en enkel 
generell karaktär och kan kanske besvaras direkt eller får medlem-
men hjälp att skapa kontakt med sin organisation. Försäkringsrådgi-
varverksamhet har sin givna plats på en lokal LO-expedition, enligt 
ovan. Studieverksamheten och informationsverksamheten kan stär-
kas och ges ett större utbud genom lokalt samarbete.

Det finns en rad områden som är av gemensamt intresse för med-
lemmarna i alla LO-förbund. Först facklig-politisk samverkan och 
opinionsbildning, tappar vi den så är det andra grupper än LO-med-
lemmarna som tjänar på det. Skolinformation och ungdomsverksam-
het ett område som vi bara kan bli bättre på genom samverkan. In-
ternationellt samarbete kräver mycket samarbete mellan LO-förbun-
den och förbundsavdelningarna om man ska nå positiva resultat för 
LO-medlemmarna. Tillväxt och EU-frågorna är områden som kräver 
lokal samverkan för att flytta fram LO-medlemmarnas positioner.

Om man väljer att sätta medlemsservicen och medlemmens be-
hov i centrum lokalt så finner man flera områden som bör stärkas i 
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den regionala tvärfackliga verksamheten:
Distriktens viktigaste uppgift måste om intentionerna ovan ska kun-

na infrias, ges ett tydligare uppdrag att stödja de lokala LO-facken i 
deras roll att stärka medlemsservicen i kommunerna. I den regionala 
facklig-politiska samverkan och opinionsbildningen är det viktigt att 
LO-medlemmarnas röst och mening görs hörd genom stark distrikts-
samverkan. Skolinformation och ungdomsverksamhet ett område som 
vi bara kan bli bättre på genom samverkan med aktiva LO-distrikt.

Internationellt samarbete, tillväxtfrågor och EU-frågorna kräver 
mycket samarbete mellan LO-förbunden och förbundsavdelningar-
na om man ska nå positiva resultat för LO-medlemmarna. Här ses 
LO-distriktens samverkande roll som en förutsättning för att tillva-
rata LO-medlemmarnas intressen.

Vi föreslår 

att den lokala och regionala LO-kollektiva verksamheten stärks och 
ges ökade ekonomiska och personella resurser.

13.47
Stärk den lokala och regionala fackliga organisationen
Fastighetsanställdas Förbund avd 11, Linköping

Inför varje LO-kongress diskuteras omfattningen och inriktningen 
av den tvärfackliga verksamheten inom LO-distrikt och LO-facken 
i kommunerna. Det hela innebär att vissa stadgemässiga justeringar 
brukar ske på kongressen.

Det är bra att man diskuterar framtidsfrågorna och en levande 
utveckling av organisationen i en tid med ständiga förändringar. Fö-
retagens organisation och LO-förbundens organisation och struktur 
förändras. På många håll upplever tyvärr den enskilde medlemmen 
att hon får allt längre till sin fackliga organisation, man upplever allt 
sämre service från sin fackliga organisation.
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Medlemmen i centrum
Om man väljer att sätta medlemsservicen och medlemmarnas behov 
i centrum, så finner man flera områden som bör stärkas i den lokala 
tvärfackliga verksamheten.

En lokal LO-expedition i varje kommun dit medlemmen kan 
vända sig med sina fackliga frågor. Vissa frågor kan vara av en enkel 
generell karaktär och kan kanske få svar direkt eller får medlemmen 
hjälp att skapa kontakt med sin organisation.

Försäkringsrådgivarverksamhet har sin givna plats på en lokal LO-
expedition, enligt ovan.

Tillsammans med lokala ABF-avdelningar kan studie- och infor-
mationsverksamheten stärkas och ges ett större utbud genom lokalt 
samarbete.

Utåtriktad verksamhet
Det finns en rad områden som är av gemensamt intresse för medlem-
marna i alla LO-förbund.

Facklig-politisk samverkan och opinionsbildning – tappar vi den 
så är det andra grupper än LO-medlemmarna som tjänar på det.

Skolinformation och ungdomsverksamhet – ett område som vi 
bara kan bli bättre på genom samverkan.

Internationellt samarbete kräver mycket samarbete mellan LO-
förbunden och förbundsavdelningarna, om man ska nå positiva re-
sultat för LO-medlemmar.

Tillväxt och EU-frågorna är områden som kräver lokal samver-
kan för att flytta fram LO-medlemmarnas positioner.

Distriktens roll
Om man väljer att sätta medlemsservicen och medlemmens behov i 
centrum lokalt, så finner man flera områden som bör stärkas i den re-
gionala tvärfackliga verksamheten.

Distriktens viktigaste uppgift måste, om intentionerna ovan ska 
kunna infrias, ges ett tydligare uppdrag att stödja de lokala LO-fack-
en i deras roll att stärka medlemsservicen i kommunerna.



2 4 4 | m e d l e m 2 0 1 0  

I den regionala facklig-politiska samverkan och opinionsbildning-
en är det viktigt att LO-medlemmarnas röst och mening görs hörd 
genom stark distriktssamverkan. Tillväxtfrågor och EU-frågor kräver 
mycket samarbete mellan LO-förbunden och förbundsavdelningar-
na, om man ska nå positiva resultat för LO-medlemmarna. Här ses 
LO-distriktens samverkande roll som en förutsättning för att tillva-
rata LO-medlemmens intressen.

Vi föreslår

att den lokala och regionala LO-kollektiva verksamheten stärks och 
ges ökade ekonomiska och personella resurser.

13.48
LO-distriktens och LO-fackens resursfördelning och roll i det 
tvärfackliga arbetet
Metallindustriarbetareförbundet avd 96, Karlskrona

För att klara en stark facklig verksamhet nu och i framtiden är det vik-
tigt med en stark och sammanhållande regional och lokal LO-verk-
samhet. Idag blir det fler sammanslagningar mellan förbundsavdel-
ningar som får större geografiska områden, med sitt avdelningskontor 
långt ifrån arbetsplatserna.

För att klara medlemmarnas krav inom den samlande fackfören-
ingsrörelsen är det nödvändigt att den fackliga rörelsen ska stå stark 
även i framtiden. Det är inte bara de traditionella samarbetsformer-
na som måste fungera utan vi måste även ha nya former av samar-
bete mellan medlemsförbunden LO regionalt och lokalt, såsom ge-
mensamma utbildningar, facklig-politiskt samarbete, att LO lokalt 
kan vara behjälplig med olika frågor från medlemsorganisationerna 
som de tycker att LO lokalt har kompetens till.

Det är viktigt att LO regionalt och lokalt har ekonomiska resurser 
för att klara en bra verksamhet mot medlemsorganisationerna och 
deras medlemmar. Därför bör medlemsorganisationerna centralt och 
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lokalt vara med och betala solidariskt en större del till den samlade 
fackföreningen för att garantera alla medlemmas lika rätt till facklig 
service oavsett vad man bor.

2002 betalar man regionalt och lokalt cirka 35 kronor per med-
lem och år, centralt 157-174 kronor per medlem och år. Medlems-
avgiften till LO centralt har varit oförändrad sedan 1991. 

Vi föreslår 

att LO ser över resursfördelningen så att det blir mer att fördela till 
LO regionalt och lokalt. 

13.49
LO-facken i kommunerna 
Skogs- och Träfacket avd 17, Västra Skåne

LO-facken i kommunerna är en tvärfacklig organisationsform som 
ska vara ett stöd för de mindre fackliga organisationerna, och även ett 
forum för en facklig politisk samvaro. Nu fungerar det väldigt olika 
men det beror till stor del på vilket intresse det finns från de fackliga 
organisationerna själva. I takt med att avdelningarna blir större och 
större så ökar behovet av att finna en organisationsform på det loka-
la planet, något LO-facken i kommunerna skulle kunna vara. Under 
de två senaste kongressperioderna har varje kongress fattat ett beslut 
om att hjälpa LO-facken lokalt med årliga verksamhetsbidrag. Vilket 
har hjälpt till med att utveckla verksamheten, och detta är viktigt att 
fortsätta med.

Vi föreslår

att LO fortsätter att ge verksamhetsbidrag för att utveckla och stödja 
de lokala LO-facken.
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13.50
Tvärfacklig verksamhet
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad

Den tvärfackliga utbildningen är otroligt viktig för att fackföreningsrö-
relsen ska överleva. Vi måste ena familjen skapa, förståelse för varan-
dras frågor och framför allt bli den kamporganisation vi en gång var.

Utbildning och åter utbildning är något som vi inom LO-leden 
måste arbeta med och vi måste göra detta tillsammans. 

Olika företag från andra länder etablerar sig i Sverige och det är 
bra. Men våra lagar och avtal följs inte eller så balanserar man på 
gränsen, detta måste vi tillsammans möta. Därför kan jag inte nog 
punktera vikten av den tvärfackliga verksamheten. På 80-talet var 
detta stort och vi arbetade tillsammans och det gick alldeles utmärkt, 
så är det inte idag även om vi påbörjat arbetet så finns det mycket 
kvar att göra. Idag ser man hindren och inte möjligheterna, möjlig-
heterna att stärka fackföreningsrörelsen. Tar vi inte tag i detta är jag 
rädd att vi utarmar och försvagar fackföreningsrörelsen. Tillsammans 
är vi starka, låt oss aldrig glömma detta. Låt oss åter bygga upp den 
tvärfackliga verksamheten och låt det bli ett instrument för en stark 
fackföreningsrörelse.

Detta är en av LO-facken i kommunernas viktigaste uppgifter men 
då måste vi även se till att det finns ekonomiska förutsättningar att 
bedriva denna verksamhet. Många av LO-facken i kommunerna har 
inte ekonomiska eller personella resurser att bedriva denna så vikti-
ga verksamhet, vi måste se till att de får möjligheter till detta. Detta 
kan göras med en bättre fördelning av LOs ekonomiska medel. Vi ser 
över vår studieverksamhet, återgår till att bedriva mer utbildning/
bildning i studiecirkelform och använda oss av ABF som är LOs stu-
dieförbund som vi kanske glömmer av alldeles för ofta.

Vi föreslår

att LO verkar för att skapa opinion för den tvärfackliga verksamhe-
ten,



m e d l e m  2 0 1 0 | 247

att LO verkar för en bättre fördelning av ekonomiska medel som gyn-
nar LO Facken i kommunerna och

att LO verkar för att ABF åter ska bli LOs medlemsorganisationers 
studieförbund.

13.51
Förändrad organisation
Industrifacket avd 18, Örebro och Metallindustriarbetareförbundet 
avd 21, Örebro

LOs organisation behöver ses över. Tiderna förändras och medlems-
antalet minskar. De som är aktiva inom rörelsen blir färre och har fler 
uppdrag på olika nivåer. LO-facken i kommunen och LO-distriktet 
har inte samma roll och har inte heller samma betydelse. På repre-
sentantskapet är det få deltagare och verksamheten är ibland obefint-
lig. Medlemmarna måste känna att de får något tillbaka och det ser 
de inte att de får idag.

Vi anser att det ska tas bort en organisationsnivå i LO, det räck-
er med en nivå som driver verksamheten. Det viktiga är att vi som 
medlemsorganisationer styr verksamheten utifrån det behov som vi 
har både lokalt och regionalt, på de områden där vi kan göra sam-
ordningsvinster.

Vi föreslår

att en organisationsnivå tas bort och

att vi utvecklar en ny organisation som bygger på det behov som ef-
terfrågas.
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13.52
LOs lokala och regionala organisation
Metallindustriarbetareförbundet avd 12, Norrköping, avd 27, Västra 
Kronoberg, avd 32, Oskarshamn, avd 35, Mjölby, avd 37, Motala, 
avd 48, Norrahammar, avd 74, Östra Kronoberg, avd 83, Linköping, 
avd 85, Jönköping, avd 97, Finspång, avd 114, Värnamo, avd 134, 
Västervik, avd 158, Lindås, avd 171, Gnosjö, avd 184, Boxholm, 
avd 185, Gunnebo, avd 190, Anderstorp, avd 214, Nässjö och avd 
307, Överum

Behovet av tvärfacklig verksamhet kommer att förändras i framtiden. 
Idag är det inte självklart att alla förbundsavdelningar inom LO-famil-
jen har samma intressen att bevaka. Det har visat sig att LO består av 
flera olika intressegrupper som inte alltid har samma inställning i po-
litiska sakfrågor. Det kan därför vara en utopi att LO ska kunna före-
träda medlemsförbunden med en röst. Vår förmåga att driva politis-
ka frågor och skapa opinion för våra sakfrågor kanske inte alltid sker 
på bästa sätt via LOs lokala och regionala organisation.

Lokala LO-facken och LO-distriktens roller och arbetsuppgif-
ter har alltid från och till varit föremål för diskussioner. Oftast vi-
sar det sig att det bedrivs en likartad verksamhet som förbundsav-
delningarna genomför och som tär på de gemensamma resurserna, 
såväl personella som ekonomiska. I takt med att LO centralt mins-
kat sina bidrag och anslag till de lokala och regionala LO-facken har 
medlemsavgifterna för förbundsavdelningarna ökat. Att kompense-
ra detta med ett ökat avgiftsuttag hos förbundsavdelningarna är ing-
en framkomlig väg.

LO-facken i kommunerna har en mycket skiftande verksamhet. 
På vissa håll finns knappt en styrelse och det finns ett mycket lågt 
intresse för att bedriva någon verksamhet. Efter att hyra och even-
tuell ersättning/lön till en förtroendevald/anställd betalts finns det 
knappt några medel kvar för att bedriva verksamhet. Andra LO-fack 
har däremot skapat en omfattande verksamhet med olika projekt, 
inte minst inom arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningens 
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område. Denna verksamhet finansieras till allra största delen med 
externa bidrag.

Våra möjligheter att hitta andra samarbetsformer lokalt och regi-
onalt och själva kunna organisera denna verksamhet måste öka. Där-
för måste förbundsavdelningarna kunna välja om de vill medverka 
i LO-samarbetet eller inte. Det kommer att finnas ett stort behov 
av att öka samarbetet med andra industriförbund och tjänsteman-
naorganisationer.

Vi föreslår 

att förbundsavdelningar som vill hitta andra samarbetsformer inte 
behöver vara medlemmar i LO-facken i kommunerna eller LO-
distrikten.

13.53
Effektivt fackligt arbete eller historisk organisation
Handelanställdas förbund avd 13, Borlänge

Fackföreningsrörelsens styrka har i alla år varit sammanhållning som 
växt från ett underifrånperspektiv där insikten om samarbete och ”de 
mångas styrka” varit stark. Därför sammanslöt sig många lokala fackli-
ga organisationer ute i kommunerna i vad som då kallades FCO (Fack-
liga Central Organisation) och som sedan bytte namn till LO-sektio-
ner och nu kallas för LO-facken.

Grunden för dessa samarbetsorganisationer var de lokala fackliga 
organisationer som verkade parlamentariskt och administrerades av 
förtroendevalda i kommunerna. En grund som idag på många orter 
saknas eftersom de fackliga organisationerna och därmed grunden 
för dessa samarbetsorganisationer har förändrats. De flesta fackliga 
medlemmar har idag sin närmaste organisation på arbetsplatsen el-
ler direkt mot sin avdelning som i många fall verkar kommunöver-
gripande. Det finns även exempel där den närmaste fackliga organi-
sationen är länsövergripande eller t o m verkar över flera län. Där-
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med är drivkraften bakom LO-facken många gånger borta eftersom 
det lokala kommunperspektivet saknas. Detta visar sig ofta vid t ex 
nomineringar till uppdrag inom LO-facken där det ibland är svårt 
att få fram namn till diverse uppdrag. Uppdrag som organisatio-
nen tycker är viktiga men som många gånger saknar intresse för den 
vanliga fackliga medlemmen eller dennes organisation. Därmed föl-
jer att om LO-facken ändock lyckas fylla dessa förtroendeuppdrag 
med förtroendevalda så saknar den förtroendevalde många gånger 
förankring i sin egen organisation där han/hon t o m ibland saknar 
förtroendeuppdrag.

Vi anser därför att
LO-facken i kommunerna kan vara en organisationsöverlevnad 

som vilar på en organisationsstruktur som år föråldrad och inte ex-
isterar i dagens moderna organisationsstruktur.

1. resultat är viktigare än att bevara en historisk organisation.

2. den fackliga drivkraften ska ha sin bas i engagerade förbunds-
medlemmar där förbunden kan driva sina frågor gemensamt eller 
enskilt.

3. en bra arbetsmetod är projektform där förbund kan sluta sig sam-
man i intressegrupper under LO-distriktets paraply och driva 
facklig/politiska frågor när de är aktuella.

Vi föreslår

att LO tillsätter en utredning som skyndsamt gör en organisationsöver-
syn som syftar till att återupprätta bättre och effektivare praktiskt 
samarbete mellan LOs förbund såväl centralt som lokalt,

att LOs verksamhet såväl centralt som lokalt ska vila på en federation 
mellan förbundsorganisationerna och inte på en historisk inaktuell 
organisationsstruktur och

att under en övergångsperiod bevara ett regelsystem för LO-facken i 
kommunerna.
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13.54
LO-facken i kommunernas framtid
Metallindustriarbetareförbundet avd 55, Ängelholm

LO och dess medlemsorganisationer har genomgått stora organisa-
tionsförändringar de gångna åren. Resultatet är färre fackliga avdel-
ningar, färre förtroendevalda, färre aktiva medlemmar och färre mö-
tesplatser för organisationerna gentemot sina medlemmar. Grunden 
för den fackliga verksamheten är det gemensamma arbetet, att träffas 
och ta upp gemensamma frågeställningar och problem, att få möjlig-
het – att ha denna möjlighet – till tankeutbyte.

Grundprincipen för LO är idag att LO ska finnas representerat i 
stort sett i samtliga kommuner i Sverige. Idag finns det cirka 250 lo-
kala LO-organisationer runt om i landet. Dessa lokala organisatio-
ner fyller många gånger en stor uppgift för medlemmarnas närkon-
takt med facket. En kontaktyta som förbundsavdelningarna inte an-
vänder sig av, utan de blundar för möjligheterna till ett för medlem-
marna meningsfyllt samarbete. LO-facken i kommunerna är unika 
såtillvida att LO-medlemmarna har en lokal organisation i sin kom-
mun som ställer upp och hjälper medlemmen på olika sätt.

Vad som behövs är en allvarlig diskussion inom förbunden om LO-
fackens roll och uppgift. Denna diskussion bör ske på central, regio-
nal och lokal nivå. Vad ska/kan det lokala LO-facket användas till. 

I ett Sverige utan lokala LO-fack är frågan vem ska utgöra LO-
medlemmens röst i den lokala politiska debatten? Vem kan och ska 
ikläda sig denna roll? Som exempel kan nämnas TCO, som har av-
vecklat sina regionala enheter. TCO är ett avskräckande exempel på 
följderna av vad konsekvenserna blir och betydelsen av ha ett lokalt 
fackligt organ som kan sin kommun.

Vi föreslår

att kongressen ställer sig bakom att bibehålla och förstärka den lokala 
fackliga organisationen,
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att LO inriktar sig på kärnverksamheten, medlemmen i centrum och

att LO verkar för en ökad decentralisering, att mer av verksamheten 
kommer närmare den enskilde medlemmen.

13.55
LO-fackens organisation
Pappersindustriarbetareförbundet avd 66, Klippan

Vi har med stor oro tagit del av idéer och tankar kring LO-fackens 
framtida organisation. LO-fackens styrka är den lokala anknytningen, 
speciellt mot bakgrund av förbunds- och avdelningssammanslagning-
ar! Utan LO-facken i kommunerna kommer många orter att stå helt 
utan facklig lokal organisation.

Vi föreslår att LO verkar för

att  bibehålla eller stärka LO-facken i kommunerna.

13.56
Regional/lokal facklig organisation 
Byggnadsarbetareförbundet avd 2, Malmö

Inför de senaste LO-kongresserna har det diskuterats omfattning och 
inriktning av den tvärfackliga verksamheten i LO-distrikt och LO-fack-
en i kommunerna, ibland med hotbilden riktad mot LO-distriktet och 
ibland lokalt. Resultatet brukar bli vissa stadgemässiga justeringar. 

Det är bra att man diskuterar framtidsfrågorna och en levande 
utveckling av organisationen i en tid med ständiga förändringar. Fö-
retagens organisation och LO-förbundens organisation och struktur 
förändras. I samband med att de fackliga avdelningarna centralise-
ras kommer avståndet till den enskilde medlemmen att bli allt stör-
re. På många håll upplever man att närheten till facket blivit sämre 
och därmed har det blivit negativt.
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Det är för att överbrygga detta som LO-facken i kommunerna 
har en stor roll att fylla. Medlemmen måste vara i centrum oavsett 
om det är en stor eller liten organisation man tillhör. Det är med ut-
åtriktad verksamhet, bemannad öppen expedition på varje LO-lo-
kal i kommunerna som detta kan uppnås.

Vi ska också vara medvetna om att det mesta av arbetet i LO-
facken sker på ideell nivå, med eldsjälar som arbetar för alla LO-
medlemmar oavsett deras livssituation. LO-facken i kommunerna 
har även en mycket stor roll att fylla när det gäller att få LO-med-
lemmarna delaktiga i det politiska arbetet. Utan dem skulle repre-
sentationen från LO-leden se mycket besvärlig ut för framtiden. LO-
distriktet fyller sedan i likhet med idag sin roll i att samordna alla 
lokala krafter och viljor. 

Vi föreslår

att LO strävar efter att LO-facken i kommunerna finns etablerade och 
verksamma i samtliga kommuner,

att LO strävar efter att LO-facken i kommunen finns etablerad med 
lokal och bemannad expedition i varje kommun,

att LO-facken i kommunerna och LO-distriktet utgör egna juridiska 
enheter med rätt att utta avgift från tillhörande medlemsorgani-
sationer, 

att LO-facken i kommunen och LO-distriktet styrs av stadgar fast-
ställda av LO-kongressen och 

att LO-facken i kommunen och LO-distriktet prioriteras av de fackliga 
organisationerna som en resurs på varje ort. 
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13.57
LO-facken i kommunernas framtid
Hotell och Restaurang Facket avd 5, Malmö och Handelanställdas 
förbund avd 6, Helsingborg

LO och dess medlemsorganisationer har genomgått stora organisa-
tionsförändringar de gångna åren. Resultatet är färre fackliga avdel-
ningar. Färre förtroendevalda, färre aktiva medlemmar och färre mö-
tesplatser för organisationerna gentemot sina medlemmar. Grunden 
för den fackliga verksamheten är det gemensamma arbetet, att träffas 
och ta upp gemensamma frågeställningar och problem, att få möjlig-
het – ha och tillvarata denna möjlighet – till tankebyte.

Grundprincipen för LO-arbetet är idag att LO ska finnas repre-
senterat i stort sett i samtliga kommuner i Sverige. Idag finns det cir-
ka 250 lokala LO-organisationer runt om i landet. Dessa lokala or-
ganisationer fyller många gånger en stor uppgift för medlemmarnas 
närkontakt med facket. En kontaktyta som förbundsavdelningarna 
inte använder sig av, utan de blundar för möjligheten/tillgången till 
ett för medlemmarna meningsfullt samarbete. LO-facken i kom-
munerna är unika så tillvida att LO-medlemmarna har en lokal or-
ganisation i sin kommun som ställer upp och hjälper medlemmen 
på olika sätt.

Vad som behövs är en allvarlig diskussion inom förbunden, på 
olika nivåer, om LO-fackens roll och uppgift. Denna diskussion bör 
ske på central, regional och lokal nivå. Vad ska/kan det lokala LO-
facket användas till? I ett Sverige utan lokala LO-fack är frågan vem 
som ska utgöra LO-medlemmens röst i den lokala politiska debat-
ten? Vem kan och ska ikläda sig denna roll?

Som ett varnande exempel visar centraliseringen i TCO. TCO 
har med känt resultat avvecklat sina regionala enheter. TCO visar 
på följderna av vad konsekvenserna blir och betydelsen av att vara 
utan ett lokalt fackligt organ som kan sin kommun och för medlem-
marnas talan.

Lämna aldrig över rättvisan åt andra, då kan Du själv bli utan!
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Vi föreslår

att LO-kongressen tar sitt ansvar och inser vikten av att LO verkar 
för att de fackliga avdelningarna tar sitt ansvar för, och samarbetar 
med, de lokala LO-facken,

att det inte får finnas en anonym styrande elit utan fackliga företrä-
dare som för medlemmen är ett känt ansikte och som vid behov 
är anträffbara och

att LO verkar för en ökad decentralisering, att mer av verksamheten 
kommer närmare den enskilde medlemmen.

13.58
LO-facken i Kommunernas organisation  
Kommunalarbetareförbundet avd Blekinge

Under 1980-talet diskuterades det mycket om hur viktigt det var med 
tvärfacklig verksamhet och närheten till en facklig expedition för LO-
medlemmar.

Under denna tid kom den stora LO-80-utredningen som tog fas-
ta på detta, samt att LO centralt bidrog med medel för att LO-sek-
tionerna skulle klara att ha lokaler i varje kommun som skulle vara 
centralt belägen som också skulle synas och ge bra reklam för LO. 
Gärna i bottenvåningen så att man skulle klara en bra tillgänglighet 
för alla LO-medlemmar.

Under 2003 har det förts en annan debatt, att medlemsförbun-
den inte vill betala mer till LOs verksamhet, vilket kommer att be-
tyda en sämre verksamhet längst ut i organisationen där vi har LO-
medlemmar som mest kan behöva denna service tillsammans med 
medlemsorganisationerna.

Idag blir det mer och mer vanligt att i förbunden bilda större av-
delningar med stora geografiska områden där medlemmarna kom-
mer allt längre från någon fackexpedition. Detta kan betyda att vissa 
medlemmar inte känner någon samhörighet med facket.
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Vi föreslår 

att LOs styrelse verkar för att ha en självständig tvärfacklig verksamhet 
så långt ut i organisationen som möjligt, kommunvis kan vara bra, 
så att de LO-medlemmar som har långt till sin egen medlemsorga-
nisation ska ha tillgång och närhet till en fackexpedition i LO-fack 
i kommunen.

Utlåtande

Motionerna 13.31-13.49, 13.50 första och andra att-satserna, 13.51-

13.58 och Medlem 2010 sidorna 32-34

Medlem 2010

att verksamhetens inriktning i LO-distrikten ska vara flexibel och 
behovsstyrd och styras av de samverkande avdelningarnas  
preferenser i enlighet med riktlinjerna i Medlem 2010,

att centralt fastställda normalstadgar för det lokala tvärfackliga 
samarbetet avskaffas,

att ansvaret för omfattning, inriktning och former för lokalt tvärfack-
ligt samarbete åvilar förbundsavdelningarna och utövas genom 
LO-distrikten,

att LOs representantskap ges i uppdrag att under kongressperioden 
fortlöpande anpassa normalstadgar och regelverk för LO-distrik-
ten,

att LO under kongressperioden ska omstrukturera distriktsindel-
ningen så att den bygger på slagkraftiga och bärkraftiga enheter 
och

att uppdra åt LO att under kongressperioden initiera tvärfackliga 
försöksprojekt i enlighet med riktlinjerna i Medlem 2010.
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13.31

att centralt fastställda normalstadgar för LO-facken i kommunerna 
finns kvar,

att varje ansluten organisation erlägger till LO-facken i kommunerna 
en årlig medlemsavgift som beslutats av representantskapet i 
LO-facken i kommunerna och

att ansvaret för omfattning, inriktning, och former för lokalt tvär-
fackligt samarbete åvilar förbundsavdelningarna och utövas 
genom LO-facken i kommunerna.

13.32

att LO-facken i kommunerna även framöver ska ha fastställda  
normalstadgar,

att dessa stadgar utformas så att man lokalt kan bedriva en behovs-
styrd verksamhet utifrån det som är viktigt i det lokala perspek-
tivet och

att den lokala tvärfackliga organisationen utvecklas och ges resurs-
er, som gör att verksamheten blir efterfrågad och till nytta för 
både medlemmen och den lokala fackförbundsorganisationen. 

13.33

att kongressen ska besluta behålla normalstadgarna för LO-facken i 
kommunerna.

13.34

att klubbar, sektioner och förbundsavdelningar nominerar till LO-
facken.

13.35

att ändra i normalstadgarna för LO-distrikten så att årsmötet efter 
avklarade val av styrelseledamöter för den kommande perioden 
väljer två av de ordinarie ledamöterna till att ingå i det verkstäl-
lande utskottet.
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13.36

att ändra i distriktens normalstadgar så att LO-facken i kommun-
erna har nomineringsrätt till alla uppdrag som ska företas inom 
LO-distrikten och

att dessa förändringar börjar gälla så fort som LO centralt godkänt 
ändringen av stadgarna.

13.37

att LO-distriktets representantskap fastställer avgiften för distriktet,

att LO-distriktets representantskap beslutar om budget och bokslut 
för hela distriktet och

att LO-facken i kommunerna får ett anslag från LO-distriktet som 
bygger på en verksamhetsplan för den lokala verksamheten. 

13.38

att medlemsavgifterna till LO-facken i kommunerna baseras på de 
medlemmar som har sitt boende i respektive kommun.

13.39

att medlemsavgiften till LO-facken i kommunerna baseras på anta-
let LO-anslutna som bor i kommunen.

13.40

att LO-facken i kommunen återtar namnet LO-sektionen.

13.41

att LO-facken i kommunernas halvårsmöten ska vara genomförda 
före september månads utgång.

13.42

att LO-distriktets representantskap (års- och halvårsmöten) inte ska 
orsaka extra kostnader för valda ombud.
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13.43

att en av de två nivåerna i LOs nuvarande regionala/lokala organi-
sation avskaffas under kongressperioden,

att denna förändring sker genom att förbundsavdelningarna eller 
motsvarande formar förslag till organisation,

att LOs styrelse på grundval av förslagen beslutar om organisatio-
nens utformning,

att LOs styrelse får i uppdrag att tillse att en resursomfördelning 
genomförs i syfte att väsentligt öka andelen centrala resurser 
till de regionala/lokala LO-verksamheterna inom den nuvarande 
centrala LO-avgiftens ram,

att förbundsavdelningarna eller motsvarande genom styrelserna 
i den fastställda regionala/lokala organisationen beslutar om 
användningen av de resurser som tillförs, 

att LOs styrelse ansvarar för genomförandet av förändringen av  
organisationsnivåerna och resursomfördelningen till de regio-
nala/lokala nivåerna och

att LOs styrelse fortlöpande under kongressperioden avrapporterar 
till LOs representantskap hur förändringsarbetet fortskrider. 

13.44

att LO centralt gör en översyn och omprioriterar fördelningen av de 
ekonomiska resurserna till de lokala LO-distrikten och LO-facken 
i kommunerna.

13.45

att LO-kongressen ställer sig bakom motionen och förstärker LO-
facken i kommunerna,

att LO verkar för ökad decentralisering av verksamhet och befogen-
heter och

att ökade ekonomiska resurser ställs till LO-facken i kommunernas 
förfogande.
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13.46

att den lokala och regionala LO-kollektiva verksamheten stärks och 
ges ökade ekonomiska och personella resurser.

13.47

att den lokala och regionala LO-kollektiva verksamheten stärks och 
ges ökade ekonomiska och personella resurser.

13.48

att LO ser över resursfördelningen så att det blir mer att fördela till 
LO regionalt och lokalt. 

13.49

att LO fortsätter att ge verksamhetsbidrag för att utveckla och stöd-
ja de lokala LO-facken.

13.50 första och andra att-satserna

att LO verkar för att skapa opinion för den tvärfackliga verksam- 
heten och 

att LO verkar för en bättre fördelning av ekonomiska medel som 
gynnar LO Facken i kommunerna.

13.51

att en organisationsnivå tas bort och

att vi utvecklar en ny organisation som bygger på det behov som 
efterfrågas.

13.52

att förbundsavdelningar som vill hitta andra samarbetsformer inte 
behöver vara medlemmar i LO-facken i kommunerna eller LO-di-
strikten.
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13.53

att LO tillsätter en utredning som skyndsamt gör en organisations-
översyn som syftar till att återupprätta bättre och effektivare 
praktiskt samarbete mellan LOs förbund såväl centralt som  
lokalt,

att LOs verksamhet såväl centralt som lokalt ska vila på en federa-
tion mellan förbundsorganisationerna och inte på en historisk 
inaktuell organisationsstruktur och

att under en övergångsperiod bevara ett regelsystem för LO-facken i 
kommunerna.

13.54

att kongressen ställer sig bakom att bibehålla och förstärka den 
lokala fackliga organisationen,

att LO inriktar sig på kärnverksamheten, medlemmen i centrum och

att LO verkar för en ökad decentralisering, att mer av verksamheten 
kommer närmare den enskilde medlemmen.

13.55

att bibehålla eller stärka LO-facken i kommunerna.

13.56

att LO strävar efter att LO-facken i kommunerna finns etablerade 
och verksamma i samtliga kommuner,

att LO strävar efter att LO-facken i kommunen finns etablerad med 
lokal och bemannad expedition i varje kommun,

att LO-facken i kommunerna och LO-distriktet utgör egna juridiska 
enheter med rätt att utta avgift från tillhörande medlemsorgani-
sationer, 

att LO-facken i kommunen och LO-distriktet styrs av stadgar fast-
ställda av LO-kongressen och 
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att LO-facken i kommunen och LO-distriktet prioriteras av de fack-
liga organisationerna som en resurs på varje ort. 

13.57

att LO-kongressen tar sitt ansvar och inser vikten av att LO verkar 
för att de fackliga avdelningarna tar sitt ansvar för, och sam- 
arbetar med, de lokala LO-facken,

att det inte får finnas en anonym styrande elit utan fackliga företrä-
dare som för medlemmen är ett känt ansikte och som vid behov 
är anträffbara och

att LO verkar för en ökad decentralisering, att mer av verksamheten 
kommer närmare den enskilde medlemmen.

13.58

att LOs styrelse verkar för att ha en självständig tvärfacklig verk-
samhet så långt ut i organisationen som möjligt, kommunvis 
kan vara bra, så att de LO-medlemmar som har långt till sin egen 
medlemsorganisation ska ha tillgång och närhet till en fackexpe-
dition i LO-fack i kommunen.

Medlem 2010
Den regionala och lokala tvärfackliga organisationen är i likhet med 

LO en federation. På samma sätt som LOs medlemmar är förbunden 

är LO-distrikten och LO-facken, förbundsavdelningarnas, sektionernas 

och klubbarnas federationer på sina respektive nivåer. 

Lokala och regionala tvärfackliga uppdrag bygger på att de deltagan-

de organisationerna, dvs förbundsavdelningarna tar ett aktivt ansvar 

för att bedriva verksamhet som är praktisk och rationell för medlem-

marna och av gemensamt intresse för dem. 

Fackföreningsrörelsens uppgift är att påverka politiken i linje med 

medlemmarnas gemensamma intressen. Denna uppgift känner inga 

förbundsgränser utan är ett arbete för den LO-gemensamma federa-

tionen. 
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De politiska uppdragen har bäring inte bara på nationell nivå utan i 

högsta grad på den regionala och lokala nivån. För att uppnå målen 

för arbete åt alla krävs stora insatser regionalt i tillväxt- och struktur-

frågor. Rättvis fördelning handlar i väldigt hög grad om den generella 

välfärdspolitiken, vars praktiska innebörd i allt väsentligt formas i 

kommuner och landsting. Det utvecklande arbetet, och framför allt 

kompetensutveckling bedrivs ofta i projektform med stöd av EUs olika 

program. Ökade reallöner med ökad disponibel inkomst kan inte bara 

uppnås vid förhandlingsborden med motparten utan politiska beslut 

på olika nivåer spelar en avgörande roll för slutresultatet.

Internationella frågor, och EU-samarbetet får en allt större betydelse 

i de tvärfackliga uppdragen. Utvidgningen av EU skapar vidare nya 

villkor på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden som varje 

lokal arbetsmarknadsregion i Sverige också tillhör. 

Gemensamt för flera av dessa frågor är att medlemmarnas röster 

måste vara starka i samhällsdebatten och när politiken för framtiden 

ska formas i hela landet. Den facklig-politiska samverkan inom arbe-

tarrörelsen spelar i det här sammanhanget en helt avgörande roll för 

att hävda medlemmarnas intressen. Det spelar sedan ingen roll om 

uppdragen avser kommunal-, landstings-/regional- eller rikspolitiken. 

Basen för denna samverkan är enskilt medlemskap i SAP i den kom-

mun i vilken var och en är bosatt. 

Styrkan i denna samverkan har ur facklig synpunkt varit den lokala 

och regionala tvärfackliga samverkan mellan förbundsavdelningarna 

i LO-distrikten och LO-facken i kommunerna. Denna klassbaserade 

samverkan har varit framgångsrik och givit LO-medlemmarna möjlig-

heter till ett relativt stort politiskt inflytande. 

Underlagsrapporten ”Jämlikhet – vägskäl och vägval” inför LO-kon-

gressen 2004 och bilagorna till denna ger fördjupade perspektiv på 

de utmaningar hela fackföreningsrörelsen står inför under resten av 

det här årtiondet. Gemensamt för dessa är att det är i tvärfacklig sam-

verkan som förbunden och LO bäst kan hävda medlemmarnas intres-

sen på arbetsplatserna och i samhället. 
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I en tid då arbetslivet genomgår stora förändringar och ett utveck-

lingsarbete bedrivs i förbunden måste också en förnyelse av den 

tvärfackliga samverkan äga rum. Det måste ske i perspektiv av dels 

gemensamma uppdrag i medlemmarnas intressen, dels uppgifter i 

den fackliga verksamheten som är av förbundsövergripande karaktär. 

Arbetet med ungdomsverksamhet, skolinformation, opinionsbild-

ning, facklig utbildning, medlemskapets värde m m har betydelse för 

framtidens organisationsgrad, fackliga verksamhet m m och förenar 

därmed förbundsorganisationerna i den tvärfackliga organisationen. 

I kongressrapporten Medlem 2010 anges Arlandaprojektet som ett 

exempel på utvecklingsprojekt. Inom försäkringsrådgivarverksamheten 

startas ett samarbetsprojekt som syftar till att stärka uppgifterna ge-

nom en bättre tvärfacklig samordning mellan deltagande avdelningar 

inom ramen för LO-facken i kommunerna. LO-distriktet i Stockholms län 

har under hösten 2003 öppnat en gemensam mobil fackexpedition som 

bemannas av avdelningarna i ett samarbete genom LO-distriktet. 

Det finns fler exempel på ett fortlöpande förändringsarbete i den tvär-

fackliga verksamheten. Att ge stöd åt, och underlätta en sådant för-

ändringsarbete kommer att växa i betydelse i framtiden, och bottnar i 

nya behov bland medlemmarna och i den fackliga organisationen.

Utgångspunkten för hela den tvärfackliga samverkan är att LO-kon-

gressen lägger fast riktlinjer för vilka politiska frågor som ska han-

teras. Därtill kommer representantskapets och styrelsens beslut. En 

stark facklig organisation från lokal till internationell nivå är ett ge-

mensamt ansvar för hela fackföreningsrörelsen. 

Rapporten och förslagen i Medlem 2010 innebär en inbjudan till att 

stärka den tvärfackliga samverkan mellan medlemsförbunden – fram-

för allt på regional och lokal nivå. Avsikten är att forma en organisa-

tion som är flexibel, behovsstyrd och slagkraftig utifrån de arbetsupp-

gifter som vilar på dessa nivåer. 
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Det är inte arbetsuppgifterna som det är brist på utan snarare hur 

dessa ska utföras och i vilken organisatorisk form.

Att förbundsavdelningarna tar sitt aktiva ansvar för de gemensamma 

uppdragen och den tvärfackliga verksamheten genom sitt deltagande 

i LO-distrikten är en av förutsättningarna. I detta ingår som en av upp-

gifterna att också ta ansvar för en lokal tvärfacklig verksamhet i kom-

munerna. Hur man organiserar det är däremot en öppen fråga. 

Tillsammans med LO-distrikten innebär det här för avdelningarna att 

en av de absolut viktigaste arbetsuppgifterna är att stödja den lokala 

tvärfackliga verksamheten. Att däremot tro att LO-distrikten kan be-

driva exempelvis facklig-politisk verksamhet i egen regi i samtliga 

kommuner inom sina verksamhetsområden saknar förankring i verk-

ligheten. Till det krävs ett lokalt tvärfackligt engagemang och lokal 

kännedom. 

De organisatoriska formerna för tvärfacklig samverkan kommer att 

se olika ut. Allt från att bibehålla LO-facken i kommunen som egen 

organisation och juridisk person, för en eller flera kommuner, eller 

kanske lokala arbetsmarknadsområden till en tvärfacklig kommitté i 

LO-distriktet. 

Redan idag har LO-distriktet i Stockholms län valt att inte ha något 

LO-fack i Stockholms kommun utan det lokala tvärfackliga arbetet i 

Stockholms kommun bedrivs direkt av distriktet. En sådan utveckling 

är tänkbar på andra håll.

LO-distriktet på Gotland är både ett distrikt och LO-facket i kommunen 

eftersom Gotland är län, landsting och kommun. Det visar att det är 

förutsättningarna för att nå framgång i uppgifterna som är viktigare 

än de stadgemässiga skrivningarna. Man kan avfärda exemplen med 

att säga att Stockholm och Gotland är speciella, det är de men det 

är också Norrlands inlandskommuner och Mälardalen och alla andra 

regioner på olika sätt. 
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Det finns också tendenser till att LO-facken går samman och omfattar 

fler än en kommun. I Värmland finns långtgående planer att bilda LO-

facken i Södra Värmland, där fyra kommuner blir verksamhetsområde. 

Det viktigaste är att det finns lokal tvärfacklig verksamhet och att man 

är överens i förbundsavdelningarna hur man vill arbeta. 

Inom ramen för ett förnyelsearbete finns det också anledning att låta 

detta även vägledas av intentionerna i rapporten ”Tvärfacklighetens 

betydelse i snabelanas tidevarv”, som presenterades i anslutning till 

LO-kongressen 2000 – ”Demokratikongressen”. 

Under förutsättning att LO-kongressen godkänner förslagen i rap-

porten Medlem 2010 blir bl a en av konsekvenserna att behovet upp-

hör av centralt fastställda detaljstyrda normalstadgar för den lokala 

tvärfackliga samverkan och verksamheten. Däremot krävs stadgar för 

de LO-fack i kommunerna som kommer att finnas som egna juridiska 

personer. För att dessa stadgar ska innehålla en minsta gemensam 

nämnare som uppfyller vissa krav är det praktiskt att utforma en ram-

stadga. Dessa stadgar ska fastställas av LO-distrikten och den lokala 

tvärfackliga organisation som den berör. 

Motionerna

Stadgar

Motionerna 13.31 första att-satsen, 13.32 första att-satsen, 13.32 an-

dra att-satsen, 13.33, 13.38-13.41, 13.43 första till tredje, femte och 

sjunde att-satserna, 13.51 första att-satsen, 13.52, 13.53 tredje att- 

satsen, 13.56 fjärde att-satsen samt 13.58 innehåller förslag som  

berör LO-fackens stadgar.

Motionerna 13.35, 13.36 första och andra att-satserna samt 13.37 

första och andra att-satserna innehåller förslag som handlar om LO-

distriktens stadgar.

I en förändrad organisation där förbundsavdelningarna genom sin 

medverkan i LO-distriktet bestämmer sig för de organisatoriska for-
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merna för hur lokal tvärfacklig verksamhet ska bedrivas är det inte 

önskvärt att fastställa normalstadgar centralt. 

Istället för att öka avdelningarnas ansvar innebär ett sådant förfa-

ringssätt, att gå i motsatt riktning. Däremot krävs det någon form av 

stadgar i de organisationer som också ikläder sig rollerna som egna 

juridiska personer. En ramstadga behöver utarbetas, och ansvaret för 

detta bör åvila LO. Det förutsätts att stadgan anpassas för de lokala 

förutsättningarna. Beslut om dessa stadgar ska antas både av LO-di-

striktet och den berörda tvärfackliga organisationen. I dessa stadgar 

måste frågor som rör representation, nomineringar, ekonomi, avgifter 

m m regleras. 

Stadgarna för LO-distrikten ska enligt Medlem 2010 även fortsätt-

ningsvis fastställas centralt av LO. En stadgerevision ska ske för att 

anpassa stadgarna i enlighet med kongressens beslut. 

Eftersom LO-distriktets medlemsorganisationer är förbundsavdelning-

arna är det naturligt att dessa har rätten att nominera till styrelse, revi-

sorer och valberedning. LO-facken i kommuner är också representerade 

i LO-distriktens representantskap enligt nuvarande stadgar. LO-facken 

har däri rätt till nomineringar när det gäller regionala samhällsorgan. 

De flesta LO-distrikt har ett verkställande utskott som består av tre 

personer, ordförande, vice ordförande och kassör, vilka är självskriv-

na att ingå i VU. I några distrikt har man valt att ha fem personer. I 

dessa borde det inte vara något hinder att lyfta upp beslutsnivån för 

att utse de övriga två ledamöterna till representantskapet. Om detta 

ska stadgeregleras eller genom särskilt beslut i de distrikt som har 

ett större verkställande utskott än tre personer bör hänskjutas till 

den stadgerevision som ska ske.

Namnfrågan på LO-facken i kommunerna har åter aktualiserats, och 

innebär en återgång till LO-sektion. Det är en öppen fråga som får 

lösas i de kommande stadgeskrivningarna och där beslut ska as av 

LO-distriktet och berörd lokal tvärfacklig organisation. 
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I de nuvarande stadgarna för LO-facken i kommunen utgör arbets- 

platsen grunden för medlemskapet, och vart medlemmen rapporte-

ras. Undantag finns för de förbund som har yrkesgrupper som är rör-

liga, till exempel inom byggförbunden. Stadgeskrivningen i sig utgör 

inget hinder för att engagera sig tvärfackligt och facklig/politiskt i den 

kommun man bor även om man arbetar i en annan kommun. 

Skälet att LO-facken ska genomföra sina höstmöten före augusti må-

nads utgång grundar sig i beslut om avgift och budget. Det finns an-

ledning att noga pröva för- och nackdelar med ett sådant förhållande. 

Hänsyn till allt detta bör hänskjutas till arbetet med att utforma de nya 

stadgarna för LO-distrikten, som ska ske med anledning av besluten 

under kongressen.

Ekonomi

Motionerna 13.31 andra att-satsen, 13.32 tredje att-satsen, 13.37 tredje 

att-satsen, 13.43 fjärde och sjätte att-satserna, 13.44, 13.45 första och 

tredje att-satserna, 13.46-13.49, 13.50 andra att-satsen, 13.54-13.56 

första och andra att-satserna innehåller förslag som berör LO-fackens 

ekonomi. Motion 13.42 innehåller förslag om LO-distriktens ekonomi.

De ekonomiska förutsättningarna för lokal och regional verksamhet 

är varierande. Finansieringen av den lokala och regionala tvärfackliga 

verksamheten bygger på flera delar. LO centralt ger årligen ett särskilt 

administrationsbidrag till LO-distrikten. LO ger också ett verksam-

hetsbidrag som LO-distrikten fördelar till den lokala verksamheten 

enligt de prioriteringar som sker i respektive LO-distrikt. De kallades 

för utvecklingsmedel när de tillkom. Det finns tydliga tendenser på att 

dessa resurser används i ökande grad till fasta stigande kostnader.

LO ger vidare LO-distrikten stimulans och verksamhetsbidrag för olika 

prioriterade arbetsuppgifter, som vilar på beslut av kongressen och 

styrelsen. Dessa kan variera år från år beroende på verksamhetens 

inriktning och budget.
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I motion 13.43 fjärde att-satsen föreslås en omfördelning av de ekono-

miska resurserna från central mot regional/lokal nivå. 

Bidragen som LO sänder till LO-distrikten och LO-facken i kommun-

erna har under 14 år legat på ungefär samma nivå i kronor. Andelen 

av medlemsavgiften som ges i bidrag till LO-distrikt och LO-facken 

i kommunerna har därmed ökat eftersom medlemsavgiften till LO i 

kronor har minskat under motsvarande period på grund av minskande 

medlemsantal i förbunden. Den andra delen av den sjätte att-satsen 

i samma motion handlar också om resursfördelningen och syftar till-

baka till fjärde att-satsen. Resursfördelningen för verksamheten är en 

fråga som måste hanteras vid varje verksamhetsplanering och bud-

getarbete. Att LOs styrelse ansvarar för det organisatoriska utveck-

lingsarbetet enligt förslagen i Medlem 2010 är självklart varför den 

första delen av den sjätte att-satsen skulle kunna bifallas. På grund 

av att den andra delen av den att-satsen enligt ovanstående resone-

mang bör besvaras så föreslår styrelsen att hela den sjätte liksom den 

fjärde att-satsen anses besvarade.

I och med att LO är arbetsgivare för de flesta distriktsombudsmän 

utgör detta ett stort ekonomiskt stöd. Konstruktionen utgör också en 

viktig del av kärnan i samspelet mellan LO och distrikten utifrån verk-

samhetens genomförande.

LO-distrikten och LO-facken tar ut en årlig egen medlemsavgift som 

beslutas regionalt/lokalt. De genomsnittliga nivåerna på dessa är un-

gefär 10 kronor per medlem och år till distrikten och cirka 20 kronor per 

medlem och år för LO-facken. Det är medlemsorganisationernas insat-

ser och möjligheter till att bestämma ambitionsnivå för verksamheten. 

De regionala avgifterna varierar också väldigt tydligt och handlar i en 

del fall om att vissa distrikt har beslut om en låg medlemsavgift i utbyte 

mot att man tar ut deltagaravgifter vid arrangemang. Andra LO-distrikt 

har lägre deltagaravgifter och högre medlemsavgifter. Av den anled-

ningen kan man inte enkelt jämföra två LO-distrikt med varandra. 
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I nuvarande stadgar tar LO-facken i kommunerna beslut om avgift 

för den lokala organisationen. Dessa beslut underställs därefter ett 

beslut i LO-distriktets representantskap för att gälla. Skälet till detta 

är att medlemsorganisation i LO-facken är avdelningar, sektioner och 

klubbar, vilket innebär att de som är med om att fatta besluten inte 

alltid är utsedda av det organisationsled som är den som betalar av-

giften (avdelningen). 

I en framtid med nya organisatoriska former för lokalt tvärfackligt arbete 

är det en nödvändighet att beslut om avgiftsnivåer tas på LO-distrikts- 

nivå, eftersom det blir ännu tydligare än idag vilka som ansvarar för 

verksamheten, och formerna för denna. Det innebär att beslut om kon-

tingent för medlemmar med arbetsplats i de olika kommunerna antas 

regionalt och följaktligen också fördelas av samma organisationsnivå 

utifrån de beslut man tar om former för och inriktning av verksamheten.

Den tredje inkomstkällan regionalt och lokalt är från olika externt 

finansierade projekt. För- och nackdelar med en projektfinansiering av 

verksamheten måste alltid värderas noggrant.

En ekonomiskt bärkraftig och slagkraftig tvärfacklig lokal och regional 

verksamhet innebär att denna till övervägande delar finansieras av LO 

och dess medlemsförbund. 

I anslutning till de verksamhetsplaner och budgetar som LOs styrelse 

årligen antar avsätts också medel för den regionala och lokala verk-

samheten i olika former. Detta bör även ske fortsättningsvis. Storle-

ken och ändamålen med sådana resurser bygger på beslut i LO-styrel-

sen eller i andra beslutande organ inom LO. 

Kontingentens storlek regionalt och lokalt vilar på beslut på dessa 

organisatoriska nivåer där avdelningarna har ansvaret, och därmed 

avgör inriktning och omfattning på verksamheten. Denna hör på detta 

sätt ihop med det ekonomiska ansvaret. Det är också där avvägning-

en måste ske mellan medlemsavgifter och deltagaravgifter. 

Förslagen i Medlem 2010 om att påbörja en översyn av indelningen 

av LO-distrikten för att uppnå slagkraftiga och bärkraftiga enheter 
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syftar också till att större andel av de ekonomiska resurserna ska gå 

till verksamhet. 

Samarbetsformer en stark lokal och regional organisation

13.31 tredje att-satsen, 13.34, 13.43 andra och tredje samt femte till 

sjunde att-satserna, 13.45 andra att-satsen, 13.50, 13.51 andra att-

satsen, 13.53 första och andra att-satserna, 13.54 andra och tredje 

att-satserna, 13.56 tredje och femte att-satserna,13.57 första till tredje 

att-satserna innehåller förslag som berör samarbetsformerna för tvär-

facklig verksamhet.

Kongressrapporten Medlem 2010 syftar till att forma en ändamålsen-

lig tvärfacklig organisation som på ett ännu bättre sätt ska tillgodose 

behoven som finns lokalt och regionalt i en ständig förändring av vill-

koren för LO-medlemmarna på arbetsplatserna och i samhället i stort.

Ett viktigt konstaterande av Medlem 2010 är att LO inte är ett eget 

förbund med egen, fristående regional och/eller lokal verksamhet. 

Däremot bedriver medlemsförbunden gemensam verksamhet på 

dessa nivåer.

Flera motioner sätter fokus på åtgärder som syftar till att stärka den 

lokala tvärfackliga organisationen på olika sätt. Att finnas nära med-

lemmen, att finnas med verksamhet i alla kommuner, ökad decentrali-

sering etc är drivkrafter och viktiga motiv för förslagen till kongressen. 

Dessa möjligheter kan bli starkare och tydligare  om kongressen väl-

jer att godkänna och följa upp förslagen i Medlem 2010. 

I det här sammanhanget är det av särskild betydelse att entydigt 

klargöra förbundsavdelningarnas ansvar för, och centrala roll i den 

lokala och regionala tvärfackliga organisationen, uppdragen och den 

gemensamma verksamheten. 

Det finns anledning att inskärpa ansvaret för att medverka i en federa-

tion också på lokal och regional nivå. När en avdelning, sektion och 

klubb är ansluten till ett förbund som är medlem i LO har man också 

accepterat att tillhöra federationen på dess lokala och regionala nivå. 
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Det är en absolut regel i LOs stadgar. Av detta följer ett otvetydigt an-

svar för organisation, ekonomi och verksamhet.

Den tvärfackliga organisationen och verksamheten har varit föremål 

för många utredningar genom åren. Dessa har ägt rum i perspektiv 

av såväl nya förbundsgemensamma uppgifter i verksamheten som 

ökade krav på att stärka LO-medlemmarnas röster i politiken och 

förändringar på arbetsmarknaden och i samhället. Ett sådant synsätt 

vägleder också Medlem 2010 och då särskilt förslaget att ”verksam-

hetens inriktning i LO-distrikten ska vara flexibel och behovsstyrd och 

styras av de samverkande avdelningarnas preferenser.. ”. 

En sådan inriktning på förändringsarbetet innebär att styrkan i den 

tvärfackliga verksamheten förutsätter en större lokal anpassning och 

ökad lyhördhet för förändringar utifrån lokala förutsättningar. 

För att motsvara nya förväntningar och krav i den tvärfackliga samver-

kan och verksamheten har kraven vuxit på att LO-distrikten blir ännu 

mer slagkraftiga och bärkraftiga. Detta kommer att medföra ompröv-

ningar och blir en konsekvens av förslagen i Medlem 2010. 

Under förutsättning av att LO-kongressen godkänner dessa förslag är 

det viktigt av flera skäl att inleda förändringarna i den regionala tvär-

fackliga organisationen så snart som möjligt. På motsvarande sätt är 

det angeläget att en översyn av den lokala tvärfackliga organisationen 

och därmed även verksamheten kan ske, som följer av avdelningar-

nas och LO-distrikten ansvar för denna. 

Det ankommer på LOs styrelse, eller andra beslutande organ att klar-

göra den praktiska innebörden av att förändra LO-distrikten så att de 

motsvarar förslaget att dessa i framtiden ska bli mer bärkraftiga och 

slagkraftiga enheter. 

Antalet medlemmar i den nya distrikts- eller regionala tvärfackliga 

organisationen är i det här sammanhanget en givet av utgångspunkt-

erna för förändringsarbetet. Därtill kommer att hänsyn om hur struk-

turerna i medlemsorganisationerna, länsgränser, regionala och lokala 
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arbetsmarknadsområden m m påverkar valet av regionala tvärfackliga 

samarbetsformer. Beträffande förändringar i den lokala tvärfackliga 

organisationen och verksamheten kommer motsvarande hänsyn att 

påverka de framtida lokala samarbetsformerna.  Det är viktigt att en 

tidsplan för det här förändringsarbetet utarbetas och att framtiden för 

den regionala tvärfackliga samverkan och verksamheten har förtur i 

det här arbetet. En sådan uppläggning förutsätter att LO-kongressen 

är beredd att godkänna förslagen i Medlem 2010 i de delar som gäller 

den lokala och regionala tvärfackliga verksamheten.

Styrelsens förslag

att anta rapporten Medlem 2010 sidorna 32-34,

att bifalla att-satserna i Medlem 2010 på sidan 34,

att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ramstadgar som ersätter cen-
tralt fastställda normalstadgar för LO-facken i kommunen i de 
fall man avser att bedriva verksamheten i egen juridisk person,

att bifalla motionerna 13.37 första att-satsen, 13.43 sjunde att-sats-
en, 13.50 första att-satsen, 13.51 andra att-satsen och 13.53 an-
dra att-satsen, 

att anse motionerna 13.31 andra och tredje att-satserna, 13.32 an-
dra och tredje att-satserna, 13.34, 13.35, 13.37 andra och tredje 
att-satserna, 13.40-13.42, 13.43 första-sjätte att-satserna,  
13.45 -13.49, 13.50 andra att-satsen, 13.51 första att-satsen, 
13.53 första och tredje att-satserna, 13.54, 13.55, 13.56 första, 
tredje och femte att-satserna, 13.57 och 13.58 besvarade och

att avslå motionerna 13.31 första att-satsen,13.32 första att-satsen, 
13.33, 13.36, 13.38, 13.39, 13.44, 13.52 och 13.56 andra och fjärde 
att-satserna.

I debatten deltog
Stefan Löfven, Metall
Per Hyytiäinen, Metall
Lars Hildingsson, Byggnads
Thomas Johnsson, Skogs o Träfacket
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Karl-Anders Anderson, Metall
Eva Strömqvist, Kommunal
Jan-Anders Lindfors, Metall
Torgny Ammunet, Metall
Martin Gunnarsson, Metall
Karin Malmfjord, Handels
Christer Alnebratt, SEKO
Poul Rask, Transport
Urban Dahlgren, Handels
Kristina Häggman, Industrifacket
Claes-Göran Enman

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Thomas Johnsson, Skogs o Träfacket och Torgny Ammunets, Metall 
yrkande med anledning av Medlem 2010 om ”att inrätta försöksverk-
samhet i LO-distriktet i Jönköpings län genom inrättande av naturliga 
arbetsmarknadsområden i länet genom omstrukturering och omorga-
nisation av LO-facken i kommunerna.”

Jan-Anders Lindfors, Metall, yrkande om tillägg till kongressrapporten 
”att tvärfacklig verksamhet ska bedrivas i alla kommuner i någon form, 
vilket också kan vara samarbete mellan LO-fack i kommunerna.”
Jan-Anders Lindfors, Metall, yrkande om tillägg till 5e att-satsen i 
rapporten sidorna 34 ”Ett led är ett fördjupat samarbete mellan vis-
sa LO-distrikt.”

Jan-Anders Lindfors, Metall yrkande att andra att-satsen på sidan 34 
i 2010 utgår och istället en ny att-sats införs om ”att ge styrelsen i 
uppdrag att utarbeta ramstadgar som ersätter centralt fastställda nor-
malstadgar för LO-facken i kommunerna i de fall man avser att be-
driva verksamheter i egen juridisk person”. Till detta yrkade styrel-
sen bifall.
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Poul Rask, Transport, yrkande om avslag på hela motion 13.43.

Per Hyytiäinens och Karl-Anders Anderssons, Metall yrkande om bi-
fall till hela motion 13.43.

Lars Hildingssons, Byggnads och Eva Strömqvists, Kommunal yrkande 
om bifall till motion 13.56 första, tredje och femte att-satserna.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att avslå Lars Hildingssons yrkande om bifall till motion 13.56 första 
att-satsen

Voteringen begärdes av Lars Hildingsson, Byggnads.

Kongressen beslutade

att avslå Thomas Johnsson, Skogs o Träfacket och Torgny Ammu-
nets, Metall yrkande,

att bifalla Jan-Anders Lindfors, Metall yrkande att andra att-satsen 
på sidan 34 i 2010 utgår och istället en ny att-sats införs om ”att 
ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ramstadgar som ersätter cen-
tralt fastställda normalstadgar för LO-facken i kommunerna i de 
fall man avser att bedriva verksamheter i egen juridisk person.”, 

att avslå Jan-Anders Lindfors, Metall, yrkande om tillägg till kon-
gressrapporten ”att tvärfacklig verksamhet ska bedrivas i alla 
kommuner i någon form, vilket också kan vara samarbete mellan 
LO-fack i kommunerna.”,

att avslå Jan-Anders Lindfors, Metall, yrkande om tillägg till 5e att-
satsen i rapporten sidorna 34 ”Ett led är ett fördjupat samarbete 
mellan vissa LO-distrikt.”,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.43,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.56 tredje att-satsen,

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 13.56 femte att-satsen 
och 

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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LOs arbete med arbetslösa medlemmar

Motioner
13.59 och 13.60

13.59
Inrätta LO-kontor på samtliga arbetsförmedlingar i Sverige
SEKO avd Dalarna

Från vår ideologiska historia i LO-kollektivet har vi länge och väl för-
värvat samhörigheten mellan LO-medlemmar som har ett arbete och 
de som inte har ett arbete. Sedan en tid tillbaks så har de arbetslösa 
medlemmarna i våra LO-förbund blivit allt mer tysta och oengagera-
de i fackliga aktiviteter. 

Idag tycker vi att fackföreningsrörelsen skulle kunna förbättra det 
fackliga arbetet för de medlemmar som befinner sig i arbetslöshet. 
Vår tro är att får medlemmar återkommande träffa fackliga repre-
sentanter så blir medlemmar intresserade och känner mer delaktig-
het i det fackliga arbetet. 

Så vad vore inte lämpligare än att inrätta LO-kontor i befintliga 
AF-kontor i landet. Här skulle då medlemmen ha möjlighet att föra 
en dialog och kunna ta in information från hela fackföreningsrörel-
sen. Det skulle även ge fackföreningsrörelsen högre status bland med-
lemmarna, lokalt och i riket, när rörelsen får förmedla ut sin service-
verksamhet via en fysisk person. 

Samt att i samband med att man blir arbetslös få känna en trygg-
het i att det finns en förening som kan föra frågor vidare för att på-
verka samhället för övrigt men även i våra egna led. Och inte minst 
medlemskapets värde skulle öka hos medlemmar idag och de som 
kommer att bli LO-medlemmar.

Vi föreslår att LO verkar för

att starta ett långsiktigt LO-projekt på samtliga AF-kontor i Sverige.
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13.60
Vad vore bättre för fackföreningsrörelsen än att träffa arbetssö-
kande medlemmar på plats när de besöker arbetsförmedlingen
Handelsanställdas förbund avd 13, Borlänge

I vår ideologiska historia som finns inom LO-kollektivet har vi länge 
och väl arbetat för samhörigheten mellan LO-medlemmar som har 
ett arbete och de som inte har ett arbete. Nu har LOs arbetslösa med-
lemmar blivit allt tystare i våra fackliga aktiviteter. Jag tycker att fack-
föreningsrörelsen skulle kunna förbättra det fackliga arbetet för de 
medlemmar som befinner sig i arbetslöshet. Min övertygelse är att får 
LO-medlemmar återkommande träffa fackliga representanter när de 
är arbetslösa så blir medlemmen mycket mer intresserad av fackliga 
frågor i arbetslivet och i samhällsfrågor. 

Dessutom skulle LO-medlemmen känna och uppleva ännu mer 
delaktighet i det fackliga arbetet som pågår. Och inte minst medlem-
skapets värde skulle öka hos medlemmar som idag är/och kommer 
att bli LO-medlemmar. Det i sin tur skulle ge hela fackförenings- 
rörelsen högre status bland medlemmarna, lokalt och i riket, om  
rörelsen kunde förmedla ut sin serviceverksamhet via en fysisk re-
presentant från LO lokalt i bygden.

Dessutom får arbetslösa LO-medlemmar känna en trygghet i att 
det finns en förening som kan föra mina frågor vidare för att påver-
ka våra egna led och i samhället övrigt.

Vi skulle därför vilja att LO medverkar till att inrätta en LO-lo-
kal i befintliga Arbetsförmedlingslokaler i hela landet. LO-medlem-
men skulle då ges en möjlighet att 

•  föra en dialog och ställa frågor direkt till fackföreningsrörelsen

•  få ta del av information från hela fackföreningsrörelsen om aktivi-
teter och medlemsutbildningar

•  närheten mellan medlemmen och facket i arbetslöshetsfrågor med 
mera ska bli bättre. 
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Vi föreslår

att lokalt se över möjligheterna till att finnas nära arbetslösa LO-med-
lemmar.

Utlåtande

Motionerna 13.59 och 13.60

13.59

att starta ett långsiktigt LO-projekt på samtliga AF-kontor i Sverige.

13.60

att lokalt se över möjligheterna till att finnas nära arbetslösa LO-
medlemmar.

I motionerna 13.59 och 13.60 föreslår motionärerna att LO ska verka 

för att ett LO-kontor inrättas på samtliga arbetsförmedlingskontor 

i Sverige. Syftet är att de arbetslösa medlemmarna skulle få bättre 

möjlighet till kontakt med en facklig organisation, få större möjlighet 

att aktivera sig och därigenom göra sin röst hörd.

Intentionerna i motionerna är bra, olika projekt har genom åren 

genomförts med speciell inriktning mot arbetslösa, där fackliga upp-

sökare varit placerade på arbetsförmedlingskontoren. Resultaten av 

dessa projekt har i det flesta fall varit positiva. LOs styrelse anser trots 

detta inte att kongressen ska besluta om hur dessa kontakter ska ske 

på lokal nivå. Styrelsen anser med hänvisning till rapporten Medlem 

2010 att det ska avdelningarna på lokal och regional nivå besluta. Det 

finns i dagens stadgar inget som hindrar ett sådant tillvägagångssätt 

som motionerna  föreslår.
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Styrelsens förslag

att anse motion 13.60 besvarad och

att avslå motion 13.59.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Jämtland – eget LO-distrikt

Motioner
13.61-13.63

13.61
Jämtlands län – eget LO-distrikt
Handelsanställdas förbund avd 32, Östersund

Frågan om att LOs fackförbund i Jämtlands län skulle bilda ett eget 
LO-distrikt var uppe till beslut på ett distriktsårsmöte för Mellannorr-
land. Vid det tillfället avslogs förslaget.

Det man kan ifrågasätta, vid den omröstningen, var att organisa-
tioner som inte finns i Jämtlands län tilläts rösta. Detta anser vi vara 
odemokratiskt.

Nu ser vi framåt!
Det finns ett antal fackliga avdelningar i Jämtlands län, som dis-

kuterat att åter väcka frågan om ett eget LO-distrikt. Detta gör vi 
med nedanstående punkter som bakgrund.

1. Vi ser att många av de LO-fack, som finns i kommunerna idag har 
svårigheter att kunna rekrytera till styrelsearbetet och därmed även 
har svårt att göra verksamhet.

2. Med det nuvarande kontorets placering i Härnösand är det syn-
nerligen långa resavstånd inom hela distriktet, vilket innebär att 
stora kostnader läggs på resor.

3. De ombudsmän som idag är stationerade i Härnösand prioriterar, 
som vi ser det, Västernorrland i första hand. Detta innebär att 
Jämtlandsfrågorna kommer i andra hand och att bevakningen av 
de regionala frågorna inte får den prioritet som behövs när man 
har två län att bevaka.
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4. De fackligt/politiska kontakterna skulle kunna utvecklas på ett 
mycket bättre sätt om distriktsorganisationerna har samma grän-
ser.

Med detta som bakgrund har våra funderingar gått fram och tillbaka 
kring hur vi i Jämtlands län på ett bra sätt skulle organisera LO-verk-
samheten i vårt län.

En modell som vi tror skulle kunna vara riktig för vårt län och de 
bekymmer som vi har är att man inrättar ett eget LO-distrikt, med 
anställd personal. Att distriktet utifrån närheten till LO-facken i lä-
net kan stötta och hjälpa till att bedriva verksamhet. Vi ser det som 
utomordentligt viktigt att LO får en stark röst i Jämtlands län, vilket 
är svårt att uppnå när distriktet är splittrat på två län.

Vi föreslår

att frågan om ett LO-distrikt för Jämtlands län än en gång får prövas,

att medlemsorganisationerna (fackförbunden) i Jämtlands län själva 
får avgöra frågan och

att LO fördelar de pengar som idag går till LO-distriktet i Mellan-
norrland på ett proportionellt sätt mellan länen.

13.62
Jämtlands län – eget LO-distrikt
SEKO, avd Jämtland och Väg- och ban

Frågan om att LOs fackförbund i Jämtlands län skulle bilda ett eget LO-
distrikt var uppe till beslut på ett distriktsårsmöte för Mellannorrland 
år 1999 eller 2000. Vid det tillfället avslogs förslaget. Det man kunde 
ifrågasätta vid den omröstningen var att organisationer som inte fanns 
i Jämtlands län också röstade. Detta anser vi vara odemokratiskt!

Nu ser vi framåt!
Det finns ett antal fackliga avdelningar i Jämtlands län som dis-
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kuterat att åter väcka frågan om ett eget LO-distrikt. Detta gör vi 
med nedanstående punkter som bakgrund.

1. Vi ser att många av de LO-fack som finns i kommunerna idag inte 
fungerar. Det är svårt att få fram intresserade som vill ta på sig ett 
fritidsuppdrag av denna karaktär. Ett uppdrag som egentligen inte 
har någon större ”status” eller inflytande. 

2. Med det nuvarande kontorets placering i Härnösand är det syn-
nerligen långa resavstånd inom hela distriktet. Detta innebär att 
stora kostnader läggs på resor. 

3. De ombudsmän som idag är stationerade i Härnösand prioriterar, 
som vi ser det, Västernorrland i första hand. Detta innebär att 
Jämtlandsfrågorna kommer i tredje-fjärde hand. 

4. Bevakningen av de regionala frågorna får inte den prioritet som 
behövs när man har två län att bevaka.

5. De fackligt/politiska kontakterna skulle kunna utvecklas på ett 
mycket bättre sätt om distriktsorganisationerna har samma grän-
ser.

Med detta som bakgrund har våra funderingar gått fram och tillbaka 
kring hur vi på ett, för oss i Jämtlands län, bra sätt skulle organisera 
LO-verksamheten i vårt län.

En modell som vi tror skulle kunna vara riktig för vårt län och de 
bekymmer som vi har, är att man inrättar ett eget LO-distrikt med 
anställd personal och att distriktet själv får bestämma om LO-fack i 
kommunerna ska inrättas. Detta med hänsyn till punkt 1 ovan. Det 
är viktigt att LO får en betydligt starkare röst i Jämtlands län och 
det får vi inte om man splittrar upp verksamheten på två län och för 
vår del åtta kommuner.
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Vi föreslår

att frågan om ett LO-distrikt för Jämtlands län än en gång prövas,

att medlemsorganisationerna, fackförbunden, i Jämtlands län själva 
får avgöra frågan,

att LO fördelar de pengar som idag går till LO-distriktet i Mellan-
norrland på ett proportionellt sätt mellan länen och

att denna fråga handläggs så att den kan behandlas vid distriktets 
årsmöte 2005.

13.63
Jämtlands län – eget LO-distrikt
Metallindustriarbetareförbundet avd 52, Östersund

Frågan om att LOs fackförbund i Jämtlands län skulle bilda ett eget 
LO-distrikt var uppe till beslut på ett distriktsårsmöte för Mellannorr-
land 1999 eller 2000. Vid det tillfället avslogs förslaget.

Det man kan ifrågasätta vid den omröstningen var att organisa-
tioner som inte finns i Jämtlands län också röstade. Detta anser vi 
vara odemokratiskt.

Nu ser vi framåt!
Det finns ett antal fackliga avdelningar i Jämtlands län som dis-

kuterat att åter väcka frågan om ett eget LO-distrikt. Detta gör vi 
med nedanstående punkter som bakgrund.

1. Vi ser att många av de LO-fack som finns i kommunerna idag inte 
fungerar. Det är svårt att få fram intresserade som vill ta på sig ett 
fritidsuppdrag av denna karaktär som egentligen inte har någon 
större ”status” eller inflytande.

2. Med det nuvarande kontorets placering i Härnösand är det syn-
nerligen långa resavstånd inom hela distriktet, vilket innebär att 
stora kostnader läggs på resor.
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3. De ombudsmän som idag är stationerade i Härnösand prioriterar, 
som vi ser det, Västernorrland i första hand. Detta innebär att 
Jämtlandsfrågorna kommer i tredje-fjärde hand.

4. Bevakningen av de regionala frågorna får inte den prioritet som 
behövs när man har två län att bevaka.

5. De fackligt/politiska kontakterna skulle kunna utvecklas på ett 
mycket bättre sätt om distriktsorganisationerna har samma grän-
ser. 

6. Vissa frågor ställer länen mot varandra, vilket gör det omöjligt att 
bedriva opinionsbildning. 

Med detta som bakgrund har våra funderingar gått fram och tillbaka 
kring hur vi, på ett bra sätt för oss i Jämtlands län skulle organisera 
LO-verksamheten i vårt län.

En modell som vi tror skulle kunna vara riktig för vårt län och de 
bekymmer som vi har är att man inrättar ett eget LO-distrikt, med 
anställd personal. Att distriktet självt får bestämma om LO-fack i 
kommunerna ska inrättas. Detta med hänsyn till punkt 1 ovan.

Det är viktigt att LO får en betydligt starkare röst i Jämtlands län 
och det får vi inte om man splittrar upp verksamheten på två län 
och för vår del åtta kommuner.

Vi föreslår 

att frågan om ett LO-distrikt för Jämtlands län än en gång får prö-
vas,

att medlemsorganisationerna (fackförbunden) i Jämtlands län själva 
får avgöra frågan,

att LO fördelar de pengar som idag går till LO-distriktet i Mellan-
norrland på ett proportionellt sätt mellan länen och

att denna fråga handläggs så att den kan behandlas vid distriktets 
årsmöte 2005.
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Utlåtande

Motionerna 13.61-13.63

13.61

att frågan om ett LO-distrikt för Jämtlands län än en gång får prö-
vas,

att medlemsorganisationerna (fackförbunden) i Jämtlands län själva 
får avgöra frågan och

att LO fördelar de pengar som idag går till LO-distriktet i Mellannorr-
land på ett proportionellt sätt mellan länen.

13.62

att frågan om ett LO-distrikt för Jämtlands län än en gång prövas,

att medlemsorganisationerna, fackförbunden, i Jämtlands län själva 
får avgöra frågan,

att LO fördelar de pengar som idag går till LO-distriktet i Mellannorr-
land på ett proportionellt sätt mellan länen och

att denna fråga handläggs så att den kan behandlas vid distriktets 
årsmöte 2005.

13.63

att frågan om ett LO-distrikt för Jämtlands län än en gång får prövas,

att medlemsorganisationerna (fackförbunden) i Jämtlands län själva 
får avgöra frågan,

att LO fördelar de pengar som idag går till LO-distriktet i Mellannorr-
land på ett proportionellt sätt mellan länen och

att denna fråga handläggs så att den kan behandlas vid distriktets 
årsmöte 2005.
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LO-kongressen 1996 tog beslut om LO-distrikts- och LO-sektionsutred-

ningen. Den innebar bl a att en målsättning var att ett LO-distrikt i nor-

malfallet skulle omfatta ett län. Möjligheten till att frångå detta fanns. 

LO-distriktet i Mellersta Norrland gjorde en konsekvensanalys om vad 

en delning skulle innebära rent ekonomiskt. Vid årsmöte med LO-

distriktet beslöts att inte dela LO-distriktet på grund av att Jämtland 

ur bl a ekonomisk synpunkt skulle bli alltför sårbart. Medlemsantalet 

skulle vid den tidpunkten uppgå till drygt 30 000 förbundsmedlem-

mar i medlemsorganisationerna och idag ungefär 25 000.

Så här i efterhand ter det sig som ett klokt beslut inte minst med er-

farenheterna från flera av de distrikt som genomförde en delning och 

idag har påtagliga problem. Det har yttrat sig genom att de alltför små 

distrikten är ekonomiskt, personellt och kompetensmässigt sårbara. 

Medlem 2010 har tagit fasta på detta, vilket framgår av förslagen till 

kongressen. Allt pekar idag snarare på större geografiska områden 

för LO-distrikten än mindre. Hänsyn måste givetvis tas till geografiskt 

stora distrikt som finns i de norra delarna av landet.

Styrelsens förslag

att avslå motionerna 13.61-13.63.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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