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Kongressens öppnande 
Lördagen den 19 juni 2004

Hälsningsanförande

Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande:
Kamrater, kongressdeltagare. Än en gång hjärtligt välkomna till Lands-
organisationens 25e ordinarie kongress! Jag riktar mig naturligtvis 
främst till er ombud. Det här är er kongress. Det är ni som är viktiga. 
Ni är viktiga inte bara den här veckan när vi ska formulera de beslut 
som ska ange riktningen för den närmaste fyraårsperioden. Ni kom-
mer att vara viktiga hela den här perioden för om ni visste hur många 
gånger det är man går tillbaka och säger; vad sa kongressen? Då ska 
ni veta att när vi säger det – vad sa kongressen? – då är det er vi talar 
om. Så ni är viktiga. Ni är viktiga också därför att ni fått förtroendet 
från era arbetskamrater och era organisationer att företräda dem här 
idag och under den här veckan. Ni ska visa vägen för den politik som 
vi ska bedriva under de närmaste fyra åren. 

Men jag vill naturligtvis också rikta ett välkommen till våra gäs-
ter och särskilt till det socialdemokratiska partiet, med Lasse Stjern-
kvist i spetsen nu då Göran Persson dessvärre är sjukskriven. Vi får 
väl skicka en hälsning till honom och hoppas att han har det bra, att 
han har en chans att följa vår kongress så där lite på avstånd. Jag tror 
säkert att hans tankar är hos oss här idag. Men inte bara Lasse är här, 
vi har också representanter från partiet i övrigt och från regeringen 
där jag särskilt hälsar välkommen Lars Engqvist som vice statsminis-
ter. Vi har andra ministrar här också. Jag har kanske inte sett er alla 
men jag har sett att Bosse Ringholm är här, Hasse Carlsson och Bar-
bro Holmberg. Om det är fl er som jag inte har sett så är ni alla som 
är här naturligtvis också hjärtligt välkomna.

Och så vill jag hälsa välkommen till övriga fackföreningsrörelsen 
och hela folkrörelsesverige. Vi har många gäster här. Jag vill rikta sär-
skilt välkommen till min företrädare Bertil Jonsson, som jag vet är 
här. Du är naturligtvis mycket välkommen och jag tror att det är en 
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 speciell känsla att för första gången få följa en kongress från åskådar-
plats. Jag vill också rikta ett mycket välkommen till alla er andra.

Sen har vi många internationella gäster. Vi har gäster här ifrån un-
gefär 40 länder världen över och ni är ännu fl er till antalet. Det vi-
sar på hur viktigt det är i fackföreningsrörelsen att vi har kontakter 
med våra vänner såväl i Norden, Europa som övriga världen. Ni är 
naturligtvis också hjärtligt välkomna. Jag vill särskilt nämna vår gene-
ralsekreterare för Fria Fackföreningsinternationalen Guy Ryder, som 
snart kommer upp och talar, och Kari Tapiola från ILO som kom-
mer att tala till kongressen i morgon. I morgon kommer också John 
Monks, generalsekreterare för Europafacket att tala till kongressen. 
Ni är naturligtvis också hjärtligt välkomna.

Ja, vilken organisation är det då som samlas här. Om man tittar 
på våra stadgar så säger de vad LO ska göra. Det är att ”utöva den 
centrala ledningen av fackföreningsrörelsens strävanden att tillvara-
ta arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringsli-
vet och skall därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på 
grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.” Det där är 
stadgar som förpliktar. Men samtidigt kanske lite svårt att ta på. Hur 
ser den organisationen ut? Ja, det är faktiskt den organisationen som 
vi formar med respekt för stadgarna och den organisationen den re-
presenterar vi tillsammans.

I samband med att jag hälsar välkommen vill jag passa på att bara 
helt kort refl ektera lite över den gångna kongressperioden och jag vill 
göra det genom att titta lite på vad som har hänt i vår organisation. 
Hur ser vårt kärnuppdrag ut och vad har vi lyckats med i politiken? 
Tittar vi på organisationen så känner jag mig väldigt stolt över att vi 
tillsammans faktiskt har stärkt organisationen. LO är nu en tydlig 
arena för förbundens gemensamma beslutsfattande. Vi har 16 med-
lemsförbund idag. Under den gångna perioden har två förbund för-
svunnit. Ett därför att man gick till ett TCO-förbund. Det var För-
säkringsanställdas förbund som gick ihop med ST. Ett förbund fi nns 
representerat här men nu under namnet Kommunal, därför att Lant-
arbetarna och Kommunal gick samman under perioden.
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Vi har lite färre medlemmar än vi hade för fyra år sedan. Men jag 
vill ändå säga att vi inte har blivit svagare. Och det kan jag säga på 
grundval av att vi har lyckats hålla ihop trots att vi har haft svåra frå-
gor att hantera. Titta bara på den avtalsrörelse som vi nyss har gått 
igenom. Vi hade även en avtalsrörelse direkt efter den förra kongres-
sen. Vi har haft EMU-omröstningen. Vi har haft hela det arbete som 
vi kallade Ordning och Reda med anledning av att vi faktiskt från 
början stod lite olika i frågan om vi ska ha övergångsregler eller inte 
vid ett utvidgat EU. Men vi har lyckats ta oss igenom de frågorna.

Vi har samarbetat bra med TCO och SACO. TCO och SACO 
kommer naturligtvis också att tala till kongressen, TCOs ordföran-
de, Sture Nordh har vi hört tidigare men det är faktiskt första gång-
en som SACOs ordförande kommer att tala på vår kongress. Vi har 
ett starkt samarbete europafackligt och globalt och allt det här till-
sammans gör att vi idag känns stabilare än vi kanske gjort på mycket 
länge. Tillsammans är vi starka och då kan vi känna lite självförtro-
ende. Inte för att organisationen i sig ska, i något hus här på Norra 
Bantorget eller någon annanstans, ha muskler utan därför att med-
lemmarna ska känna det,  att kraften ska fi nnas i varenda medlem i 
varje förbund.

Hur ser det då ut med kärnuppdraget? Ja, under den gångna pe-
rioden har vi breddat det fackliga kärnuppdraget. Det har vi gjort, 
inte minst, genom att icke-diskriminering idag är en facklig kärnfrå-
ga som står högt uppe på dagordningen. Vi har under den gångna 
kongressperioden jobbat med lika värde, lika rätt. Vi har jobbat med 
integrationsprojektet under hela perioden i kampen för lika behand-
ling och det är nu en fråga som verkligen sitter i alla våra medlems-
förbund. Vi har jobbat med projektet ”Homo-bisexuella i omsorgen” 
för att också ge oss på den diskriminering som sker på grund av sexu-
ell läggning. Vi har tagit kampen för jämställda löner och trygga an-
ställningsvillkor och står verkligen starka när det gäller att gå i brä-
schen för en mer jämställd organisation och jämställt arbetsliv. Det 
här kanske upplevdes lite perifert för många tidigare, mjuka frågor 
som låg lite vid sidan av det fackliga kärnuppdraget. Men om vi ska 
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lyckas just med det vi hörde här i inledningen, om vi ska lyckas hålla 
löftet, så måste det verkligen omfatta alla. Då kan vi inte ha en ar-
betsmarknad där vissa grupper kanske tvingas att dumpas in för att 
man inte får jobb till samma villkor som gäller för de allra fl esta. Så 
därför är det här verkligen fackliga kärnfrågor.

När det gäller politiken så sa jag att vi har genomgått två avtals-
rörelser under den här kongressperioden. Vi har så här med facit i 
hand, vi är inte riktigt klara, vi har faktiskt förbund som till och med 
är inne i en situation att det kanske blir konfl ikt. Men jag kan ändå 
tillåta mig att recensera lite både den här och den förra avtalsrörel-
sen och det vi kan säga så här långt är att vi har lyckats att hålla sam-
man. Att vi har visat styrkan i att kunna enas kring gemensamma 
krav och en gemensam profi l på de lägst avlönade och på de kvin-
nodominerade jobben. Det har också varit en jobbig process. Vi har 
haft två stora konfl ikter, Elektrikerna och Kommunal. Båda de kon-
fl ikterna har dock lett till att vi har fått återverkningar på vår politik 
och det har påverkat det sätt som vi samarbetar på och jag tror att 
det är viktigt att vi drar lärdom av det som händer i vår organisation. 
Men vi har lyckats hålla ihop och jag tror att många förbund också 
känner, inte bara när vi alla samlas, stödet från varandra.

Vi har under kongressperioden tydligt tagit kampen för en bätt-
re arbetsmiljö. Många gånger har inte arbetsmiljön varit ingången 
utan det har handlat om att nu måste vi göra någonting åt långtids-
sjukskrivningarna. Och vi har suttit i både trepartssamtal och till-
växtssamtal med regeringen men för oss är ju ändå frågan om ar-
betsmiljön central för att vi vet att oavsett skälet till att en männis-
ka slås ut så är arbetsplatsen nyckeln tillbaka. Alltså måste vi sätta 
fokus på arbetsmiljöfrågorna och det har vi lyckats göra under den 
här perioden. 

Politiskt då. Vi fi ck en fortsatt socialdemokratisk regering vilket 
naturligtvis är oerhört betydelsefullt för fackföreningsrörelsens med-
lemmar. Vi fl yttade fram positionerna rejält om man jämför med va-
let -98. Jag ska inte säga, ”man ska inte slå sig för bröstet och säga 
vad berodde det på då”. Men jag tror att vi gjorde ett viktigt jobb 
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inom fackföreningsrörelsen när vi först var ute i en ordentlig diskus-
sion om vilka frågor som var viktiga för medlemmarna och lyfte fram 
de frågorna och sen också myntade uttrycket ”Stolt men inte nöjd” 
samtidigt som vi jobbade med att rekrytera medlemmar till det so-
cialdemokratiska partiet. Partiet fl yttar fram sina positioner när man 
har fackföreningsrörelsen med sig. Jag tror att Göran Persson sa en 
gång, vilket jag tyckte var väldigt bra; man säger alltid att vi ska gå 
i takt. Det kanske inte är det viktiga men det viktiga är att vi går åt 
samma håll. Det tycker jag verkligen att vi gör. 

Sen har vi EMU-omröstningen. Om jag ska titta tillbaka på den 
förra kongressperioden så vore det lite märkligt om jag inte nämnde 
den frågan. För det är den frågan som kanske på många sätt har varit 
jobbigast för oss att ta oss igenom under den här perioden. Många 
av er, även om ni inte var ombud på den kongressen, ja kanske någ-
ra var det men det är många som är nya, minns säkert debatten på 
kongressen där vi landade i ett beslut som innebar att vi skulle kun-
na ställa oss positiva under vissa omständigheter. Sen kan ni hela his-
torien. Det blev inte så därför att vi inte kom ända fram den gången 
med det socialdemokratiska partiet. Vi tyckte inte lika och då inne-
bar det att LO skulle inta en neutral hållning. Det är inte naturligt, 
jag vill hävda det, det är inte naturligt för en facklig organisation 
att inte ta ställning. Så därför var det en annorlunda situation och 
vi hade förbund som var väldigt aktiva på både ja- och nejsidan och 
många förbund som också var neutrala. Det som jag tycker så här 
efteråt ändå känns väldigt bra, är att vår organisation är intakt. Just 
därför att vi gick tillbaka, och det kan väl visa på kongressens bety-
delse, och verkligen tittade på, vad kongressen sa och sedan fattade 
beslut på extra representantskap, fattade beslut i styrelsen och hela 
tiden upprätthöll den demokratiska processen. Då kan man också 
behålla en organisation intakt även efter en sådan jobbig period som 
det faktiskt var. 

Internationellt vill jag också säga någonting. Vi har under den 
här perioden kanske mer än tidigare fått en öppnare värld. I EU är 
vi vana att tala om att här jobbar vi gränslöst men det gäller ju fak-
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tiskt också i hög utsträckning världen i övrigt. Vi är vana vid att ka-
pitalet, företagen och i viss mån människor rör sig gränslöst. Det vi 
ännu inte riktigt har klarat av att hantera är det faktum att demo-
kratin fortfarande är i huvudsak nationell. Vi har ett problem med 
hur vi formulerar de beslut som vi ska ta på en så kallad överstatlig 
nivå när det inte bara rör sig om den nationella nivån. Hur formule-
rar vi oss så att demokratin ska bli stark och verkligen vara en mot-
kraft till marknaden. Det har vi jobbat mycket med under perioden 
och kommer sannolikt att få fortsätta med. Men vi fl yttar fram po-
sitionerna på den europeiska nivån och jag tycker att europafacket 
under de här fyra åren har utvecklats till att bli ett tydligt redskap 
för oss också på den nationella nivån därför att vi jobbar med sam-
ma sakfrågor idag. Jag tycker också att vi har utvecklat ett bra sam-
arbete med den Fria Fackföreningsinternationalen. 

Jag måste ändå få nämna när jag är inne på det internationella 
området för det kanske vore konstigt om jag inte sa det. Det som 
hände den 11 september 2001. Det är inte längre bara kapital och 
människor och företag som rör sig över gränserna. Nu har vi också 
fått en internationell terrorism. Det var naturligtvis ett fruktansvärt 
slag som kräver betydligt mer diskussion än att bara nämna det här. 
Men jag vill nämna det ändå därför att det som jag ser allvarligt på 
är att när vi ska möta den internationella terrorismen så har det på 
något sätt blivit som att det möts bäst genom mer stängda gränser, 
genom mer nationalism. Det är precis tvärtom, som vi måste göra. 
Vi måste ha mer internationellt utbyte, mer samarbete över både 
kulturella och religiösa gränser och framför allt måste vi ju ha en or-
dentlig och bra kamp mot världsfattigdomen och få en mer rättvis 
värld. Så ett konkret uttryck för den här internationella solidarite-
ten var den manifestation som LO hade under parollen ”Alla folks 
frihet – hela världens fred” när vi protesterade mot det nära förestå-
ende kriget i Irak.

Avslutningsvis då vi ser tillbaka på de fyra åren. Inför riksdags-
valet så myntade vi som sagt uttrycket ”Stolta men inte nöjda” och 
det kanske får vara mitt slutord över den gångna kongressperioden. 
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Jag är stolt, men inte nöjd, med det som vi tillsammans har uträttat. 
Jag tror att det är ett naturligt tillstånd för en fackligt aktiv att vara 
stolt, men inte nöjd, för den dan man är nöjd då är det nog dags att 
låta någon annan ta över. Det ligger i sakens natur att vi hela tiden 
ska vilja mer. Nu går vi vidare och många kloka beslut kommer att 
tas på den här kongressen och det ska vi strax återkomma till. 

Parentation
När jag talar om det som har hänt under den gångna kongressperioden 
vill jag också ägna en stund åt och uppmärksamma dem som lämnat 
oss för alltid under den gångna kongressperioden.

Det är naturligtvis under en period på fyra år, så att både vän-
ner, arbetskamrater och fackliga förtroendevalda har lämnat oss och 
vår organisation. Också många medlemmar som har fallit offer för 
bristerna i arbetslivet till följd av olycksfall, arbetsskador men också 
smygande arbetssjukdomar.

Jag vill hedra minnet av några av de kamrater som inte längre fi nns 
med oss i fackföreningsrörelsen. Alla har gjort sina insatser. De har 
alla kämpat i den gemensamma kampen för rättvisa och jämlikhet. 

De fl esta har lämnat oss på grund av hög ålder. Men det är ock-
så fl era som har lämnat oss mitt i livet, alldeles för tidigt, med så 
mycket kvar att ge.

Bland dem som ingick i LOs representantskap så vill jag nämna 
Ulla Lindström. Ulla var ombudsman på Kommunalarbetareförbun-
det och jag tror att vi är många som minns henne för hennes stora 
engagemang, särskilt i arbetsmiljö- och kulturfrågor.

Bland tidigare ledamöter i representantskapet vill jag också nämna 
Gunnar Rösegård, tidigare revisionsombudsman i Kommunal, Tho-
re Ziethén, tidigare förbundsombudsman i Byggnads, Stig Anders-
son, Fabriks och senare Industrifacket samt Torsten Andersson, Per 
Axelsson, Bengt Ekeblad, Evert Holmberg och Assar Fäldt, alla tidi-
gare verksamma inom Metall. 

   Det är fl era tidigare pensionerade arbetskamrater i LO-kans-
liet som har lämnat oss under de här åren; Arvid Lundström, Birgit 
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Dahlskog, Gösta Wasell, Margareta Fontaine och Erik Bolinder. Erik 
kanske en del kommer ihåg som en stor profi l i arbetsmiljöarbetet 
och känd som LO-doktorn.

 Även på LO har vi ett par kamrater som har dött mitt under sin 
verksamma tid. Ann-Mari Östberg, som var sekreterare på LO, job-
bade hela sitt yrkesverksamma liv på LO-kansliet och jag är över-
tygad om att, särskilt ni som har jobbat med arbetsmarknadsfrågor 
väl känner Ann-Marie. Hon var alltid full av kraft och dog alldeles 
för tidigt, 53 år gammal. 

Detsamma gällde Leo Cabrera. Han fl ydde undan det politiska 
förtrycket i Chile. Han mötte oss ofta med sitt stora leende nere i 
entrén, där han var noga med att hålla rent och snyggt.

Många av oss minns också Gudmund Larsson. Gudmund var 
starkt engagerad i forsknings- och EU-frågor. Han fi ck bara njuta ett 
par år av pensionärstillvaron. 

Det är också fl era tidigare förbundsordförande som har avlidit 
under kongressperioden. Lars-Erik Nicklasson, tidigare ordförande i 
Statsanställdas Förbund mellan 1976 och 1984. 

Lars Sandberg var ordförande i Statsanställdas Förbund. Han blev 
sedan också ordförande i PRO. Han har dessutom kallats ”Sveriges 
skickligaste kongressordförande”. Han satt ordförande på sex LO-
kongresser och tio partikongresser. 

Karl-Åke Granlund var ordförande i Handelsanställdas förbund 
mellan 1974 och 1982, Bertil Gustavsson, ordförande i Transport 
mellan 1980 och 1982 och Åke Wänman, ordförande i Byggnads 
mellan 1991 och 1993.

Robert Andersson, tidigare avtalssekreterare i Grafi kerna, Åke Jo-
hansson, tidigare förbundssekreterare i Fastighets, Tore Mårtensson, 
tidigare biträdande avtalssekreterare i Metall och Kjell Juhlin, tidi-
gare förbundssekreterare i Pappers, är också några av de förbunds-
ledningspersoner som har lämnat oss under perioden.

Några av dem som satt i förbundens ledningar har också läm-
nat oss alldeles för tidigt. Christer Jönsson var förbundssekreterare 
i Byggnads när han dog, bara 56 år gammal. Han rycktes bort efter 
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en kort tids sjukdom. Ulf Svensson var förbundskassör i SEKO när 
han lämnade oss för alltid, också han efter en tids sjukdom. Lars-
Inge Clasén avled dagen efter sin 60-årsdag. Han var förbundskassör 
i Fastighetsanställdas förbund.

Vi minns också John Herrström, som var ordförande för Hotell 
och Restaurang Facket. Han avled i december i fjol efter en kort 
tids sjukdom. Han startade sin yrkesbana som kock på Savoy Hotell 
i Malmö, där väcktes hans fackliga engagemang. Sen kom han till 
förbundet och var också en tid på Industrifacket när han hade utbil-
dat sig till jurist för att -95 sedan komma tillbaka till förbundet som 
ordförande. Jag tror vi kan minnas John för hans starka ideologi och 
hans otroligt starka känsla för medlemmarna. Hans yrkesstolthet, 
och den yrkesstoltheten var en stolthet som var för medlemmarna 
men också för sin egen yrkesstolthet. Vi är många som har lärt oss 
att hantera både kockknivar och hur vi ska krydda maten utav John. 
Han var på förra kongressen, för övrigt, starkt engagerad i debatten 
om ekonomisk brottslighet. Det är klart att det är en viktigt facklig 
fråga, hävdade han med all rätt.

Jag vill också nämna ett annat ombud från förra LO-kongressen 
och det är Fadi Moussa. Han var så oerhört stolt över att vara kon-
gressombud. Han kom till Sverige från Libanon 1988, var utbildad 
sjuksköterska men fi ck inget jobb inom sjukvården. Men han blev 
fackligt och politiskt aktiv. Han blev ordförande i FAI, Fackligt ak-
tiva invandrare. Han dog mitt i livet – föll ihop under ett kommun-
fullmäktigesammanträde drygt 30 år gammal. Många minns honom 
naturligtvis för hans starka engagemang för integrationsfrågorna. Men 
Fadi var också någonting så fantastiskt, han kom från Libanon, men 
jag har svårt att se någon som personifi erade den svenska synen på 
den riktiga folkrörelsemänniskan på det sättet som Fadi gjorde.

Jag vill också slutligen hedra minnet av två socialdemokratiska 
politiker.

Kjell Larsson som hade sin bakgrund i fackföreningsrörelsen. Han 
arbetade på Byggnads utredningsenhet 1967–1971. Där var han känd 
som en av den legendariske Byggnadsordföranden Knut Johanssons 
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pojkar. Han arbetade många år i statsrådsberedningen, nära tre so-
cialdemokratiska partiledare och statsministrar och var sedan mil-
jöminister.

Till sist vill jag naturligtvis också nämna Anna Lindh som läm-
nade oss så tragiskt i september förra året. Hon var en av svensk ar-
betarrörelses främsta företrädare och en respekterad utrikesminis-
ter. Hennes död var ett slag mot hela vårt öppna samhälle och vår 
demokrati.

Allra sist dock, också ett tack till alla de kamrater som fallit of-
fer för förtryck och våld och fått plikta med sitt liv världen över en-
bart därför att de varit fackligt aktiva, enbart därför att de hade ett 
fackligt engagemang har de blivit mördade. Jag tycker att vi också 
tar med de kamraterna när vi nu hedrar våra kamrater som lämnat 
oss och det med tacksamhet. Det är med tacksamhet över deras in-
satser som vi nu lyser frid över deras minne.

Öppningstal 
Kongresskamrater. Jag har nu en stund tänkt på dem som har lämnat 
oss. Det är lätt att stanna kvar i sorgen och saknaden men jag tror att 
vi just nu ska försöka hämta styrkan i minnet, styrkan i det som många 
har gjort före oss. Den rörelse som vi arbetar i, verkar i, är en rörelse 
som är oerhört beroende av de många människornas engagemang. Så 
låt oss nu för en stund komma ihåg engagemanget och styrkan.

Kongressdeltagare. Varje dag går hundratusentals människor till 
jobb som de trivs med. Med bra arbetskamrater, med en arbetsmiljö 
som inte skadar dem och med hyggliga utvecklingsmöjligheter och 
infl ytande över sitt arbete. 

Men det fi nns också en annan vardag som många människor och 
medlemmar skriver till mig och berättar om. Anna som var så glad 
när hon tog studenten, men som direkt fastnade i arbetslösheten. 
Naima som blev långtidssjukskriven bara 26 år gammal.  Peter som 
gått på vikariat i tre år och sen när han ska få en anställning så är 
det ånyo en projektanställning. Yousef som blev uppsagd med ome-
delbar verkan efter en arbetsskada. Marie som inte fi ck tillbaka sitt 
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jobb efter barnledigheten. 
Den här kongressen handlar om dem. Om vardagen och verklig-

heten för LO-förbundens medlemmar.
Kongressen kommer att behandla många viktiga utmaningar som 

rör oss alla. Men den största utmaningen är att vi får fl er jobb, bätt-
re jobb och tryggare jobb. 

Kongressens uppgift kan beskrivas i en mening: Att utforma en 
politik som minskar gapet mellan vision och verklighet. Vår fack-
liga vision som vi skriver om i Bättre Byten: ”Medlemmar som är 
stolta, kunniga och medvetna. En arbetsmarknad med rikstäckande 
kollektivavtal för social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. En väl-
färd präglad av generositet och solidaritet. Ett land präglat av tillväxt 
och ekonomisk stabilitet. Ett land för alla i nära samarbete med an-
dra länder och folk.” Så lyder vår vision.

Den i särklass viktigaste frågan på vägen mot att nå den visionen 
är att klara kampen för jobben. Det kommer alltid främst. Arbete är 
grunden för välfärden. Klarar vi inte kampen mot arbetslösheten då 
klarar vi inte heller välfärden eller andra viktiga frågor. 

Yousef, Anna, Peter och de andra visar att arbetslösheten har 
många ansikten. 

Det håller inte längre att bara tala om de 211 000 människor som 
är öppet arbetslösa. Det är inte hela sanningen. Den siffran måste 
minst tredubblas om vi ska räkna med alla de som vill komma in om 
de bara får en chans. 

Jag möter många, och jag är övertygad om att ni gör det också, 
som känner sig utestängda för all framtid. De upplever inte bara att 
dörren till arbetsmarknaden är stängd utan den är låst och någon har 
slängt bort nyckeln. 

Vi måste bredda synsättet så att rätten till ett arbete omfattar alla 
– och då menar jag verkligen alla – som av olika skäl är utestängda 
från arbetsmarknaden. 

Jag tror att om 20 år så kommer man att fråga sig hur vi egent-
ligen tänkte. Att vi inte såg att alla kan bidra – efter förmåga. Att vi 
inte insåg att alla inte kan jobba 100 eller 120 procent av sin förmå-
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ga. Att vi inte förstod att välfärden förutsätter hela människor i ett 
helt arbetsliv. Det tror jag att man kommer att uppleva som myck-
et märkligt om tjugo år. 

Men åter till nutid. Varför är det då så svårt att pressa ner arbets-
lösheten? Vi har starka ansvarstagande fackföreningar. Vi har en so-
cialdemokratisk regering och i huvudsak samma arbetsrätt som vi 
hade under de år som vi låg väldigt nära full sysselsättning. Så var-
för ser det ut som det gör?

En del av förklaringen är den ökade globala konkurrensen och 
1990-talets massarbetslöshet. Vi har idag en mer utsatt arbetsmark-
nad med ökad press på löner och arbetsvillkor. Men konkurrensen 
används ju också ofta som argument för en ökad fl exibilisering av 
svensk arbetsmarknad. 

Så förklaringen till att det ser ut som det gör ligger även hos de 
krafter som vill ha ett annat Sverige. Ett Sverige där allt ansvar läggs 
på individerna. Det är upp till var och en att se till att man inte blir 
sjuk. Det är upp till var och en att fi xa sig ett jobb. 

Var har det gemensamma ansvaret tagit vägen? 
För vi har verktyg att göra något åt arbetslösheten. Vi kan göra så 

mycket mer inom arbetsmarknadspolitiken. Vi har vuxenutbildning 
som ska ge utbildning över hela livet. Vi kan göra mer i den ekono-
miska politiken. Problemet är att verktygen inte används fullt ut. I-
stället riktar vi blickarna mot individens beteende.  

Vad hjälper det att ställa krav på de arbetslösa om det inte fi nns till-
räckligt bra möjligheter att utbilda sig och skaffa sig ny kunskap? 

Vad hjälper det att vi har en arbetsmiljölag som kräver att arbe-
tet ska anpassas efter den enskilda individens förutsättningar om de 
som bäst behöver anpassning är de som först får gå? 

Vad hjälper det om vi har ett starkt anställningsskydd om arbets-
givaren ensidigt bestämmer turordningen?

Vad hjälper det att människor med utländsk bakgrund skaffar sig 
den utbildning som vi säger ska behövas men arbetsgivarna väljer att 
inte se deras kompetens. 

Det krävs en starkare vilja från alla inblandade parter. Vi kan kla-



16 ❘ k o n g r e s s e n s  ö p p n a n d e

ra utmaningarna. Det går att skapa fl er jobb. Det går att skapa bätt-
re jobb. Det går att skapa tryggare jobb. Och det ska vi göra tydligt 
på den här kongressen. 

Inget är mer värt att slåss för än arbete åt alla!
Kongressdeltagare! Den första utmaningen är fl er jobb.
Men ska vi få fl er jobb behövs bättre utbildning. Ska vi få fl er 

jobb krävs det att det fi nns företag som vågar och vill investera. Fler 
jobb kräver en offensiv politik som sätter fart på efterfrågan. Fler 
jobb kräver alltså ett bredare grepp. Och det går att göra betydligt 
mer än vad som görs idag. 

Alla ska ta ansvar – vi ska göra det, arbetsmarknadens parter, riks-
dag, regering och näringsliv. Parternas ansvar handlar i det här fallet 
i första hand om att klara lönebildningen. Nu har vi levererat treåri-
ga avtal på en nivå som både ger reallöneökningar till medlemmarna 
och som klarar konkurrenskraften. Avtal som också möjliggör fort-
satt låg ränta och låg infl ation.

Det skapar möjligheter för regeringen att föra en mer expansiv 
ekonomisk politik. Men det har vi tyvärr inte sett så mycket av än. 
Nu krävs det krafttag.

Regeringen kan för det första stimulera konjunkturen genom att 
kompensera löntagarna för de egenavgifter som löntagarna var med 
och ställde upp med under krissaneringen på 1990-talet. Vi har rätt 
att få tillbaka de pengarna. Det är ett löfte som regeringen har lagt. 
Det skulle ge ordentlig skjuts åt svensk ekonomi. Men det förutsät-
ter ju förstås Bosse, att de inte ersätts av andra skatter och avgifter 
för då blir det ju inte den där skjutsen i ekonomin som vi vill ha.

Regeringen måste för det andra ta ett ökat ansvar för en mer ak-
tiv arbetsmarknadspolitik. Det är ju fullkomligt oacceptabelt att ar-
betsmarknadsutbildningen hålls på en så låg nivå. Vi behöver ett nytt 
kunskapslyft så att arbetskraften verkligen rustas att ta de nya jobb 
som vi vet kommer så småningom.

Men regeringen kan också se till att fl er människor får en chans att 
komma tillbaka till arbetsmarknaden. Idag är det många som faller 
mellan stolarna. Vi får fl er och fl er larmrapporter om långtidssjuk-
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skrivna som inte anses tillräckligt sjuka för att få sjukersättning av 
försäkringskassan, som inte heller anses tillräckligt friska av arbets-
förmedlingen för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.  

Det är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt att människor tillåts 
ramla mellan de system som byggdes upp för att skapa trygghet och 
i värsta fall, jag har lärt mig ett nytt ord, blir nollklassade, blir utan 
ersättning. Det här måste vi göra någonting åt. För att kunna satsa 
på de långtidssjuka, på yrkesinriktad rehabilitering så la Arbetsmark-
nadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket för ett år sedan en rapport 
som sa att det kostar 2 miljarder och då kan vi verkligen göra något 
aktivt för dessa människor. För ett år sedan! Två miljarder! Tänk er 
två miljarder i relation till vad sjukskrivningarna kostar. Det här är 
pengar som kommer att vara återbetalda snabbt genom den mänsk-
liga och samhällsekonomiska vinst det medför. Vi har väntat länge 
nog. Nu måste regeringen agera. 

Det kanske är så, nu vänder jag mig till mina kamrater från rege-
ringen, det kanske är så att ni i alla fall säger att, nja det är lite be-
kymmer för det där utrymmet fi nns ju inte. Men ni måste ju skaffa 
större marginaler. Budgetpolitiken är alldeles för stelbent. De arbets-
lösa kan inte gå och vänta på bättre tider. Och jag vill säga, LO står 
upp för att vi har ett tak för statens utgifter. Det är bra med en bud-
getdisciplin men när man sätter det tre år i taget då blir det tvångs-
tröja istället. En tvångströja som förhindrar regeringen att agera när 
man verkligen borde kunna göra något och aktivt agera. Det kan 
möjligtvis ge Sverige en liten stjärna i boken för att man ligger bra 
till bland EUs medlemsländer, men det ger ingen stjärna i boken om 
resultatet är fortsatt hög arbetslöshet. 

Kampen mot arbetslösheten underlättas inte heller av en Riks-
bank som ser som sitt uppdrag att hålla infl ationsnivån ständigt un-
der den medelnivå som är satt för infl ationen. Det betyder tvärtom 
att kostnaden i form av arbetslösa är större än vad den behöver vara. 
Sveriges tillväxt hämmas alldeles i onödan. Det fi nns faktiskt inte 
heller något internationellt mästerskap för Riksbanker där ”lägst in-
fl ation vinner”. Sverige behöver inte vara bäst i klassen i en gren som 
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bara har förlorare.
Nu har jag riktat kritik mot Riksbanken, jag har riktat krav mot 

regeringen men självklart måste vi rikta krav mot näringslivet. De 
måste ta sitt ansvar för tillväxten. De måste ta sitt ansvar för job-
ben. De brukar ofta ropa efter stabila förutsättningar. Då kan vi säga 
varsågod! Ni har fått dem. För det är faktiskt så att förutsättningar-
na för investeringar är synnerligen goda inte minst med tanke på de 
avtal som parterna har levererat.

Jag förväntar mig faktiskt att nu, jag ska höja rösten och hoppas 
att det hörs utanför den här lokalen. Jag förväntar mig att direktö-
rerna fortsättningsvis ska tänka mindre på förmåner och skattesänk-
ningar som gynnar dem och som hamnar i deras egna plånböcker 
och som bygger på deras eget kapital och istället satsar på Sverige, 
satsar på jobben, satsar på tillväxten, det som de alltid håller fram 
som sin viktigaste fråga. Vi kommer aldrig att klara konkurrenskraf-
ten om inte företagen begriper att det är genom att satsa på bättre 
arbetsmiljö, mer kompetens hos de anställda, som vi kommer att få 
en tillväxt som långsiktigt kommer att klara konkurrenskraften. 

Jag tror att vi behöver skapa lite mer politiskt svängrum inte bara 
i Sverige utan också i arbetet över nationsgränserna om vi ska få fl er 
jobb. Idag är det väldigt populärt att vara kritisk till överstatlighet. 
Jag är fruktansvärt kritisk mot en överstatlighet men den kan jag 
dessvärre inte göra någonting åt och det är kapitalets överstatlighet. 
Den bara fi nns där. Den rör sig fritt över gränserna och det måste vi 
förhålla oss till och det måste vi göra något åt.

Då är det självklart, och då kan jag citera det socialdemokratiska 
partiprogrammet, demokratin måste alltid vara överordnad markna-
den. Politiken och det fackliga arbetet är faktiskt den motkraft till 
kapitalet som kan göra någonting. Vi behöver utveckla vårt arbete 
inom EU. Det är den enda demokratiska plattform som vi har för 
att över nationsgränserna verkligen kunna ta kampen för full syssel-
sättning. 

Vad vi behöver tillsammans är en offensiv mot arbetslösheten. LO 
och det socialdemokratiska partiet är överens om målet full syssel-
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sättning. Partikongressen är lika tydlig som vår kongress. Arbete åt 
alla är det överordnade målet. 

Det räcker inte att vi är överens om målet. Vi måste också bli över-
ens om färden dit. Vi kan inte fortsätta att göra olika bedömningar. Vi 
måste samla oss kring en politik som vi kan stå bakom tillsammans, 
en strategi som gör att vägen mot full sysselsättning är tydlig. 

Fler jobb har aldrig skapats i tider av starka motsättningar och kon-
fl ikter. 
Fler jobb kan vi bara få om alla parter drar åt samma håll. 
Fler jobb kräver samarbete och en vilja att nå full sysselsättning. 
Fler jobb, kamrater, det är det värt att slåss för. 

Den andra utmaningen handlar om bättre jobb.
Varje vecka dödas en arbetare i Sverige. 
Varje vecka skadas drygt 600 anställda på jobbet. 
Har någon av er sett att det har skapat några stora rubriker på 

våra löpsedlar? Nej. Trots att det pågår varje vecka. Här i Sverige. Det 
kanske inte skapar några rubriker för det fi nns inga enkla lösningar. 
Vi måste arbeta förebyggande. Redan innan olyckan är framme. Ar-
betsplatserna måste anpassas efter de anställda. Vi måste arbeta sys-
tematiskt och långsiktigt. 

Vi har fyra områden i fokus. Det handlar om bättre kunskap ge-
nom partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar. Det handlar om 
en obligatorisk och kvalitetssäkrad företagshälsovård. Det handlar 
om systematiskt arbetsmiljöarbete och ökade möjligheter till reha-
bilitering. 

Det där har vi hört så många gånger och det har funnits så länge 
i arbetsmiljölagen. Varför ska det vara så svårt att genomföra det i 
praktiken? Varför ska det vara så lätt för en arbetsgivare att bryta 
mot arbetsmiljölagen? Varför blir vi inte mer upprörda när företag 
efter företag bryter mot lagen och överlåter betalningsansvaret på 
samhället?

Vi måste sätta stopp för det nu. Rött kort ska de ha! Företagen 
kan inte få fortsätta att slita ut människor och springa från notan.
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Bättre jobb handlar också om att ta makten över vårt eget liv ock-
så på arbetstid. Men ska vi kunna ta den makten måste vi också få 
mer makt över arbetets organisering och över arbetstiden. Vi vill ha 
ett arbetsliv där man kan utvecklas, där man kan påverka sin vardag 
och där man får använda hela sin kompetens. 

Vi kommer att behöva arbeta mer i framtiden, samtidigt som kra-
ven på mer egen fritid ökar. Vi ser nu att vi riskerar att få en tude-
lad arbetsmarknad där en del får kortare arbetstid, kanske möjlig-
het till större infl ytande, mer makt över tiden medan andra får kor-
tare arbetstider i form av deltid och blir allt hårdare bundna av sin 
arbetstid. Det här ser vi delvis också i vårt egna stora kollektiv. Var-
för är det så viktigt, och jag ser fram emot den debatten, att vi verk-
ligen kan utforma en gemensam arbetstidspolitik inom fackfören-
ingsrörelsen. 

Bättre jobb handlar också om jobb som anpassas efter den en-
skildes förmåga. I de ”outsourcade”, anorektiska företagen liksom i 
de anbudsjagande entreprenadföretagen fi nns det inte plats för den 
som inte jobbar till 100 procent. Allt tycks vara tillåtet i jakten på 
allt högre produktivitet och ökade vinster. 

Är det rimligt att vi fortsätter att enbart mäta produktiviteten 
per timme och i det enskilda företaget, i den enskilda branschen? 
Är det inte rimligare att vi mäter produktiviteten hos befolkning-
en? Alla måste få vara med och bidra. Det är först då vi kan få en 
uthållig tillväxt. 

Det är därför dags för företagen att tänka om. Högre produktivi-
tet långsiktigt får vi av företag som tar tillvara kompetensen hos de 
anställda. Som förädlar och utvecklar produktionen men som också 
inser att man ska satsa på en god och utvecklande arbetsmiljö.

Bättre jobb handlar om både utveckling i arbetet och utveckling 
i lön. Vi ska inte konkurrera med låga löner. Högern både här hem-
ma och i EU har valt en annan väg. De pekar på USA som ett före-
dömligt exempel. 

De vill avreglera arbetsmarknaden, sänka lönerna, inskränka ar-
betsrätten och göra det enklare att avskeda. De hävdar att det bara 
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är så vi klarar konkurrensen med omvärlden. Det är därför de hyllar 
den nuvarande utformningen av tjänstedirektivet. 

De ser framför sig ett Europa där löntagarna ska betala priset för 
den fria marknadens vinster. Lyssna bara på kören av lovord som 
den svenska borgerligheten unisont sjunger om tjänstedirektivets 
förträffl ighet.

Den strategin går tvärtemot den riktning som vi och den svenska 
regeringen drivit i EU. Vi måste arbeta hårdare för att sätta Europa 
i arbete. Vi måste använda den politiska kraften i människans tjänst 
– inte i marknadens. 

Vi ska inte ha en ny låglönesektor i Sverige. Vi ska kämpa för 
medlemmarnas jobb men aldrig, aldrig till priset av lägre löner. Man 
ska inte behöva ha tre jobb för att klara sig. Vi ska inte ha det som 
i USA. I Sverige ska man kunna leva på en lön! Det är det värt att 
slåss för.

Fackföreningsrörelsen har alltid värnat jobben. Det är inget nytt, 
det är ingenting vi har kommit på nu. Det fi nns en berömd, åtmins-
tone i fackliga kretsar, rapport till LO-kongressen 1951 ”Fackfören-
ingsrörelsen och den fulla sysselsättningen”, som bland annat Rudolf 
Meidner medverkade i. Redan där konstaterades att ”en höjning av 
medlemmarnas ekonomiska och sociala standard på längre sikt i hu-
vudsak endast kan ske om näringslivet fortlöpande effektiviseras”. 

Och allt sedan dess har vi jobbat efter den strategin. Det ska vi 
fortsätta göra. Vi ska naturligtvis förhindra att jobb lämnar Sverige. 
Vi ska naturligtvis förhindra att företag lägger ner. Men som sagt, ald-
rig, aldrig till priset av lägre lön och sämre anställningsvillkor.  

Den tredje utmaningen, kamrater, den handlar om tryggare 
jobb.

Då vill jag gå tillbaka till ett citat som ligger nästan 40 år tillba-
ka i tiden och det är Olof Palme som då myntar de klassiska orden: 
”Politik är att vilja.” Det har alltsedan dess varit en kompass för oss 
i arbetarrörelsen. Det uttrycker en gemensam vilja att förändra och 
förbättra arbetslivet och samhället. 

Det han sa är så fi nt, det är ”att vilja förändringen, därför att för-
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ändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlings-
kraft, stimulans åt drömmar och visioner”. 

Idag har tyvärr förändring blivit liktydigt med försämring för 
många. Det viktigaste skälet till det är att man inte känner trygghet. 
Och då förlorar man en del av sin framtidstro. 

Vi måste skapa trygghet i förändring. Samtidigt måste vi inse att 
livstidsanställningarnas tid är förbi. När jag var ung, det var ett tag 
sedan i och för sig, sa man att statens kaka är liten, men säker. Det 
sa man för övrigt också om vården där jag började jobba, där skulle 
man aldrig bli arbetslös. Man menade att det fanns skyddade sekto-
rer som skulle vara skyddade också i tider som var svåra och otryg-
ga. De sektorerna fi nns inte längre och då måste vi skapa den här 
tryggheten på annat sätt. 

Förutsättningarna för förändring måste bli bättre. Tryggheten 
måste öka så att alla ska ha modet att pröva något nytt. Det är där-
för vi säger trygghet i förändring. Nu har vi slutit ett omställnings-
avtal som kan ge fl er möjlighet till ny utbildning och ny kunskap. 
Då kan risken för långvarig arbetslöshet minska bland dem som bli-
vit uppsagda. 

Alla måste ha möjlighet att utbilda sig hela livet. Fortfarande sak-
nar många gymnasieutbildning. Därför behövs ett kunskapslyft, i syn-
nerhet på de orter som är hårt drabbade av arbetslöshet. Men kanske 
är det ändå så att det är i barndomen och ungdomen som det är som 
allra viktigast att vi får en skola som fungerar. En skola som verkli-
gen leder till att unga människor kommer ut i arbetslivet, stolta och 
trygga i sin kunskap. Då är det lite sorgesamt då man ser hur det ser 
ut för de ungdomar som lämnar gymnasiet i dag. Väldigt många av 
dem slutför inte sin gymnasieutbildning. På de yrkesförberedande 
programmen är det så många som nästan var tredje elev som inte 
slutför utbildningen. Och vi vet i huvudsak vilka som går på de yr-
kesförberedande programmen. Det är arbetarklassens barn som drab-
bas hårdast. Så vi måste också orka jobba med det som inte specifi kt 
rör våra medlemmar idag men som rör våra medlemmars barn. Som 
rör nästa generations möjlighet att komma ut i ett arbetsliv som för-
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hoppningsvis bättre tar tillvara deras kunskap och kompetens.
Det är bara trygga människor som vågar försöka göra det där lilla 

extra. Tryggheten utvecklar mig som individ men det utvecklar ock-
så företaget och samhällen. Trygghet ger tillväxt. 

Därför är det dags för en modern arbetsrätt som förhindrar god-
tycke och diskriminering. Vi måste rensa upp i träsket av anställnings-
former. Att använda människor som dragspel, som bara får jobba när 
det passar arbetsgivaren är ett ofantligt resursslöseri och så oerhört 
cyniskt. Vi ska inte ha någon reservarbetskraft som knuffas ut bero-
ende på konjunkturer. 

Vi accepterar inte att arbetsgivarna själva får bestämma vilka som 
ska gå. Vi kräver att undantaget i turordningsreglerna avskaffas. I den 
frågan ska jag inte rikta kritiken mot regeringen, därför säger jag att 
ni får ligga på era samarbetspartier för den frågan är vi överens om. 
Vi accepterar inte heller att arbetsgivarna dribblar med 11 olika viss-
tidsanställningar som ingen av dem leder till trygghet. Vi kräver fasta 
och trygga jobb. Där måste jag säga till regeringen att det tar fruk-
tansvärt lång tid att komma till skott i den frågan. Även om jag vet 
att vi tycker lika där också, men lite mer handlingskraft. Vi accepte-
rar inte heller naturligtvis att arbetsgivarna utnyttjar unga kvinnor, 
för det är främst unga kvinnor idag, som erbjuds deltid. De får ing-
enting annat när de kommer ut i arbetslivet på sitt första jobb. Vi 
kräver att heltid ska vara en rättighet för alla. Så tillsätt utredare nu 
så det sker så fort som möjligt för även där är vi faktiskt överens.

Med de där applåderna förstår jag att ni tycker som jag – Trygga-
re jobb är värt att slåss för. 

Kampen för jobben är en facklig kärnfråga. Det handlar om al-
las lika rätt till trygga anställningar. Därför rör kampen mot diskri-
minering och kampen för ett mer integrerat arbetsliv själva kärnan 
i det fackliga uppdraget. 

Men villkoren i arbetslivet följer också ett väldigt otäckt klassmöns-
ter. Och rullar vi ut det är det inte bara klass utan det handlar också 
om kön. Kvinnor är systematiskt diskriminerade i Sverige idag. 

Maktordningen mellan könen gör att kvinnor får sämre lön men 
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också sämre villkor i arbetslivet, i familjen och i samhället. Det är 
därför vi måste se att klass och kön är lika starka orsaker till förtryck. 
Det var också därför som jag för fyra år sedan som nyvald LO-ordfö-
rande deklarerade att LO måste vara en feministisk organisation. Jag 
hörde sen att det fanns någon som sa ”var det riktigt bra att Wanja 
sa sådär”. Är det bra för jämställdheten?” Men jag tror att det är bra 
för jämställdheten.

Vårt fokus ska ligga på de vardagliga frågorna som rör arbetarklas-
sens kvinnor. De frågor som rör arbetslivet. Men också på det själv-
klara sambandet mellan arbetsliv och familjeliv. Det är i det sam-
manhanget vi ska se LO-styrelsens förslag om en mer jämställd för-
äldraförsäkring. 

Vi ser inte ojämställdheten mellan män och kvinnor som ett in-
dividuellt problem. Vi vill utmana och förändra strukturerna på ar-
betsmarknaden och i samhället. Därför, kamrater, är vi fackliga fe-
minister.

Kamrater, utmaningarna är stora, men förutsättningarna är, trots 
att det fi nns kritik här och där, bättre idag jämfört med tidigare. 

För på något sätt har det vänt. Visserligen är det så att nyliberalis-
men fortfarande lever och visserligen är det så att den får näring av 
högerkrafter både här hemma och utomlands. Men vi har fått nog av 
deras idéer. Idag är det inte många som vill ha mer av marknadskraf-
ter, mer av avregleringar, mer av utförsäljningar. Det som den aggres-
siva kampanjhögern investerade fl era decenniers kamp och hundra-
tals miljoner i vill inte människor ha. 

Det har vänt kamrater! Den folkliga uppslutningen i Sverige för 
en politik som sätter rättvisan främst är stor. I tre riksdagsval i rad har 
socialdemokratin fått folkets förtroende att regera landet. Alla partier 
inklusive moderaterna har insett detta och söker sig sakta mot mit-
ten. Jag tycker att det är ett utmärkt tillfälle för socialdemokraterna 
att se till att inte komma för nära och ta ett kliv åt vänster. 

Kamrater – visst har det vänt! Kapitalet börjar nu på allvar möta 
motkrafter genom det fackliga arbetet över gränserna. Det utvidga-
de EU ger Europas löntagare en starkare position. Vi är starkare nu. 
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Vi är 60 miljoner organiserade löntagare med tillräcklig kraft för att 
utmana kapitalet. 

Kongressdeltagare! Med det i ryggen så är LO i kraft av sina för-
bund och i kraft av de många medlemmar som förbunden har en 
stark organisation. Och framtidens utmaningar klarar vi bäst till-
sammans. 

Vi ska tillsammans i LO-familjen stärka samarbetet. Det känns 
som något nytt håller på att växa fram på förbundens gemensam-
ma arena – LO. Rollerna mellan förbunden och LO är tydligare och 
mer självklara än tidigare. Vi har ställts inför svåra utmaningar som 
jag sa tidigare. Men vi har gått stärkta ur det. 

Alla inser vi att samarbetet bidrar till vår gemensamma styrka. 
En styrka som ger kraft att arbeta för det som är bäst för förbun-
dens medlemmar. 

Vi ska tillsammans med det socialdemokratiska partiet fortsätta 
kampen för ett tryggare arbetsliv och ett rättvisare Sverige. Vi har 
en ny facklig-politisk samverkan idag. Den bärs upp av människor 
och idéer i respekt för varandra. Fler medlemmar väljer att engagera 
sig i det socialdemokratiska partiet än kanske någonsin tidigare. Det 
ger ökad kraft åt alla oss som vill förändra Sverige. 

Vi ska tillsammans med våra fackliga vänner i Sverige, i Europa 
och i världen stärka löntagarnas ställning över nationsgränserna. EU 
håller på att utvecklas till en viktig arena där vi kan utforma avtal 
och ta beslut som ökar löntagarnas styrka. Tillsammans med fackli-
ga vänner i hela världen ska vi ta kampen för de fackliga rättigheter 
och de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

Vi ska tillsammans med arbetsgivarna träffa uppgörelser som ut-
vecklar Sverige.

Visst fi nns det fortfarande de inom näringslivet som vill försvaga 
oss och våra idéer, men det känns ändå som den oförsonlighet och 
konfl iktvilja som präglade Timbrohögern lite grann är på väg att av-
vecklas. Nu fi nns öppningar för en mer sansad och konstruktiv dia-
log. Men vi behöver precis som arbetsgivarna en konstruktiv mot-
part. Jag är beredd att sträcka ut handen till arbetsgivarnas företrä-
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dare om en ny samförståndsanda om hur vi skapar fl er jobb, bättre 
jobb och tryggare jobb. 

Jag har pratat om några av våra viktigaste utmaningar. Det fi nns 
många frågor som behöver besvaras. Men jag tänker inte leverera de 
svaren. Så är det i en kongressöppning. Det här är bara början på en 
gemensam resa på jakt efter just svaren. Vi vet vilka utmaningarna 
är. Vi har inga färdiga svar ännu. Men en sak vet vi. Svaren ska vi for-
mulera tillsammans. Nu börjar vi. 

Med detta förklarar jag LOs 25e ordinarie kongress för öppnad. 
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            Punkt 2 

       Gästernas tal
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Lördagen den 19 juni

Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna:
Jag ska börja, kamrater, med att framföra en hälsning så att jag inte 
glömmer det, från partiet och partistyrelsen och dessutom från vår 
ordförande. Jag lovar Wanja att jag ska skicka tillbaka den här häls-
ningen om tillfrisknandet till Göran.

Jag måste säga, och jag har varit på några kongresser nu, att jag vill 
passa på att tacka för den här inledningen därför att vi som har va-
rit på kongresser känner så väl igen oss. Trots att det är några styck-
en, så känner man varje gång det där lite speciella pirret i magen när 
man ska åka på kongress. Man plockar fram slipsen, det händer inte 
så ofta, men när det är val och när man ska giftas och när det är LO-
kongress då gör man det – en del  av oss. Man kammar sig lite extra 
på morgonen. Ja ni vet allt det där som man gör när det är något rik-
tigt högtidligt och när man sedan kommer till kongressen så tar man 
fram den där kongressboken som blir mindre trots att en del av oss 
blir allt äldre Man tittar och studerar för att se vad blir det här för typ 
av kongress. Blir det som vanligt eller blir det annorlunda. Så hittar 
man Wanja förståss och en del andra bekanta Hans-Erik Svensson. 
Dan Gabrielsson, tyckte jag att jag såg, och Christina Zedell och så 
förstår man att här blir det tidsbrist. Så såg jag Ronny Beijer och då 
tänkte jag; här får landssekretariatet det kämpigt!

Framför allt, det som jag tycker känns allra bäst, det är att man 
vet att man snart kommer att få höra de där sex vackraste orden, det 
vet ni vilka de är va? Det är väl någon som varit på kongress förut? 
Ulla – vad är de vackraste orden du vet? (Ulla Lindqvist: Votering 
är begärd och ska verkställas.) De där sex orden sammanfattar väl-
digt väl mycket av det som arbetarrörelsen står för. De sammanfat-
tar väldigt mycket av det som jag tycker Wanja väl beskrev i sin in-
ledning, nämligen å ena sidan det som är grundskälet till att vi är här 
allihop – upprördheten över klyftorna och orättvisorna. Vi kommer 
från olika miljöer, olika länder men det som förenar oss är att vi al-
lihop någon gång har blivit upprörda över någon oförrätt i vår när-
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het eller i något annat land och så har vi därför fått ett engagemang. 
Det har växt någonting i oss. Men det är inte bara det, utan de där 
orden uttrycker också någonting annat, nämligen den där obändiga 
tron på att man med politiskt och fackligt vardagsslit och gnet kan 
förändra. Det är den där kombinationen som har gjort att ni idag 
samlas till en så viktig och betydelsefull kongress och som gör att vi 
andra lyssnar så uppmärksamt på vad ni kommer att säga.

Dessutom är det så att, precis som Wanja var inne på, att de där 
orden har fortfarande samma kraft. För så är det ju. Kanske till och 
med större kraft än vad de har haft på väldigt länge. När Wanja i sin 
inledning pratar om kampen för jobben, ett mänskligare arbetsliv, 
argumenterar emot de orättvisor som fi nns mellan svenskar och in-
vandrare, mellan kvinnor och män – de skamligt låga kvinnolönerna 
– då är det krav och verklighetsbeskrivningar som inte bara kling-
ar rent i era öron utan de har ett stöd långt utanför den här salen, 
till och med långt utanför arbetarrörelsen. Värderingarna står väl-
digt starka. 

Däremot skulle jag vilja stanna upp bara några minuter kring den-
na inledning. Det är klart att det andra benet som vår rörelse står 
på, tron på att man med fackligt-politiskt arbete kan förändra. Det 
är klart att också den tron är stark hos er, och den är stark hos mig. 
Jag ser med vilket självförtroende vi ger oss in i kommunfullmäk-
tigeförsamlingar eller fackliga förhandlingar eller i riksdagsval och 
vilket gensvar vi får. Men det är självklart, förra söndagen måste jag 
erkänna att även jag kände ett, inte stänk av förtvivlan, men jag var 
ändå naturligtvis bekymrad när jag såg att 63 procent hade valt att 
stanna hemma.

Det där gör att vi har skäl att fundera på vad det betyder. Vad be-
tyder det för just den här tron på förändring? För det första tror jag 
att vi ska göra det vi är så bra på inom arbetarrörelsen. Nämligen, 
att inte dra alltför snabba slutsatser. Det är det som är det stora be-
kymret när så många människor stannar hemma. Det är att de inte 
har uttryckt en åsikt så klart och tydligt. Då måste vi som är aktiva 
och som vill ha med allas engagemang stanna upp ett ögonblick och 
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faktiskt vänta på att vi får svaren. Därför kan jag bli lite bekymrad 
när en och annan omedelbart efter säger att det här är ett tecken på 
att man vill ha den här eller den där förändringen av politiken eller 
politikens former. Men jag är inte så säker på det.

Jag har hört rätt många som t ex har sagt att efter det här så har 
verkligen kravet på folkomröstning om den nya grundlagen fått ny 
fart. Jag förstår inte riktigt det. Argumenten för och emot är faktiskt 
desamma också idag. Dessutom, det som jag har varit kritisk emot det 
är att väldigt många av dem som argumenterar för en folkomröstning 
gör det därför att de beskriver det grundlagsförslag som har diskute-
rats på ett felaktigt sätt. Man hävdar att det innebär en omfattande 
dramatisk överstatlighet vilket jag inte håller med om. Tvärtom så är 
det ett förslag som innebär en enklare, tydligare grundlag. Då är det 
klart att det vore granska motsägelsefullt att ändra uppfattning, att 
ändra synen på folkomröstning med tanke på valresultatet.

Visst ska vi vara oerhört ödmjuka och vi ska lyssna. Men vi får hel-
ler aldrig och det vet jag att en LO-kongress aldrig är, vara övertak-
tisk. Man måste alltid veta att de beslut man tar vilar på en solid 
ideologisk grund och övertygelse. Det är klart att då inser jag att det 
efter valet förra söndagen handlar om att vi i arbetarrörelsen måste 
ha en rejäl diskussion. För utan att skriva människor på näsan vad 
man har velat uttrycka så är det klart, tror jag, att en stämning och 
känsla kan man ändå känna. Och den tror jag många av er kände 
som var ute i valrörelsen.

Det var rätt många som sa ungefär så här: ja, det är klart att jag 
inser att det här är viktigt och det är klart att jag förstår att det be-
hövs internationellt samarbete och att en del frågor måste lösas in-
ternationellt. På den punkten får vi inte tveka. Där delar jag helt det 
Wanja sa i sin inledning. Det som händer nu får aldrig leda till att vi 
som alltid varit en internationell rörelse tvekar i vår övertygelse om 
att vissa frågor måste lösas över gränserna men däremot måste vi ta 
på stort allvar det som i alla fall många sa till mig och jag tror till er 
också. Spelar min röst någon roll? Är det inte så att det har blivit så 
avlägset och så stort att det som jag säger inte betyder något?
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Den känslan handlar nog en hel del om EU-samarbetet och vi 
måste fundera på hur det fungerar, hur ansvar ska fördelas. Den de-
batten måste vi ta ödmjukt och självkritiskt. Men jag är inte så säker 
på att det bara handlar om det. Jag tror att det handlar en hel del om 
de frågor som kommer att dominera den här kongressen. För känner 
man att man är maktlös på jobbet att man inte ens kan påverka det 
schema som man själv tycker är fullständigt absurt ja då kanske det 
inte är så konstigt att man ställer sig lite frågande när det dyker upp 
en partisekreterare och vädjar att man ska ta ställning till höger och 
vänster på europeisk nivå. Eller när man tycker att det är för jäkligt 
att man trots alla påstötningar ännu inte har fått bort klottret i bo-
stadsområdet. Då kanske det inte är så konstigt att man känner en 
viss uppgivenhet när det kommer en facklig, om än så entusiastisk, 
representant som Wanja och säger att nu måste du engagera dig i 
europapolitiken och hjälpa oss påverka Europa så att det går åt vän-
ster. Jag tror att den diskussion som vi måste ha i arbetarrörelsen ef-
ter valet förra söndagen den ska handla om EU-samarbetet, den ska 
handla om hur vi demokratiserar det, hur vi ser till så att det får en 
ökad legitimitet. Men det handlar också väldigt mycket om de var-
dagsfrågor som ni ska ägna den här kongressen åt.

Så med den förhoppningen vill jag återigen framföra en väldigt 
varm hälsning och dessutom apropå att just lyssna. Det är mycket 
som är värt att slåss för. För även om vi kan vara stolta över myck-
et så vet vi att det är mycket som inte är bra. Det står några rader i 
er kongressbok. Jag har läst den grundligt ska ni veta. Det står någ-
ra rader som jag tycker är poesi i en partisekretares öron. Det står så 
här: demokrati är en fråga om att prioritera. Och lite längre ner: vi 
ska tillsammans se till att våra ställningstaganden är realistiska och 
genomförbara. Det där att vi drömmer men aldrig förlorar fotfäs-
tet. Att vi alltid vet att våra beslut betyder ingenting om vi inte har 
våra arbetskamraters stöd. Våra krav, våra beslut betyder ju ingen-
ting om det är så att det bara är tomma paroller som saknar verk-
lighetsbakgrund. Det är just den insikten som formuleras så bra här 
som gör att det ni ska ägna er åt är värt att slåss för men det är också 
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värt att lyssna till. Och för att travestera både Wanja Lundby-We-
din och Göran Persson på en gång. Det är inte säkert att Socialde-
mokraterna och LO tycker lika i alla frågor. Det viktiga det är att vi 
går åt samma håll. Och Wanja – vi ska gå åt vänster. 
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Guy Ryder, FFIs generalsekreterare:
Ordförande, kongressombud och gäster, jag är mycket glad att till den-
na den 25e LO-kongressen framföra broderliga hälsningar från Fria 
fackföreningsinternationalens världsvida fackliga familj bestående av 
150 miljoner medlemmar.

FFIs medlemmar jorden runt har alltid vänt blickarna mot sina 
kollegor här i Sverige för både inspiration och solidaritet.

Inspiration därför att, även om detta ibland kan förvåna er, den 
svenska modellen vida omkring ses som ett ideal för fackliga med-
lemmar. Visionen om en facklig utopi här i Sverige kanske inte rik-
tigt är i linje med realiteterna i ert arbete. Men det kan inte råda tvi-
vel om er rörelses bestående roll när det gäller att forma ert samhäl-
le och göra det bättre. Ni har mycket att vara stolta över. Men abso-
lut inte nöjda, inte än.

Och solidaritet eftersom LO och era kollegor inom TCO alltid 
har varit redo att ge praktisk hjälp som behövs för att bygga och 
upprätthålla starka fackförbund samt att använda ert infl ytande när 
systrar och bröder utsätts för förtryck och deras rättigheter kränks. 
Våra vänner från Colombia och Zimbabwe kan vittna om det bätt-
re än jag.

FFI instämmer när det gäller att uttrycka sin uppskattning av den 
roll som ni spelar i vår international. LO är aktiva i vårt arbete och 
engagerade i de uppgifter vi har framför oss att göra fackligt interna-
tionellt arbete mer effektivt i denna globaliseringens tidsålder.

Ordförande, jag bör tala om för er att jag har bett om råd när det 
gäller de frågor som jag skulle tala om här idag. Man har sagt mig att 
det vore en smula farligt att tala om euron. Men å andra sidan att 
jag skulle vara helt på den säkra sidan om jag nämnde fotbolls-EM. 
Så grattis till Sveriges prestation – hitintills. Jag vill bara säga, med 
respekt för mina danska kamrater, att jag hoppas att er kongress blir 
lika framgångsrik som ert fotbollslag har varit.

Och det är sant att vår internationella fackföreningsrörelse be-
höver några segrar för det arbetande folk vi företräder. Vi känner 
alla till att de senaste åren ofta har medfört allvarliga svårigheter för 
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våra organisationer. Många har kämpat för att behålla sina medlem-
mar samt för att behålla sin förhandlingsstyrka i företagen och sin 
roll i samhället.

Ganska ofta hör vi våra kollegor berätta för oss att de i bästa fall 
står inför en orättvis och i värsta fall en omöjlig kamp. Att föränd-
ringarna på arbetsmarknaderna – arbetet i många länder förvand-
las i ökande grad till informellt arbete, de multinationella företa-
gens ökade makt, regeringar som bekymrar sig mer om att konkur-
rera om investering än att skydda arbetande människor – gör orga-
nisering och förhandlingar svårare än någonsin. Vidare kopplar de 
ofta ihop dessa problem med globaliseringen och frestas ibland att 
tro att om bara globaliseringen skulle upphöra så skulle deras pro-
blem också göra det.

Vilka slutsatser kan vi dra av dessa problem och denna oro?
Den första, tror jag, är att vi behöver vara redo att konfrontera 

verkligheten med praktiska internationella förslag. Globaliseringen 
upphör inte. Det är långt ifrån säkert att fackförbunden skulle dra 
nytta av att den försvann. Och på grund av vårt grundläggande in-
ternationella arbete, skulle vår rörelse säkerligen förkasta en återgång 
till nationell isolering som en lösning. FFI hör inte hemma i en kamp 
vare sig för eller emot globalisering.

Vår uppgift är mer komplicerad än så. Den är att försöka få till 
stånd grundläggande förändringar av det sätt den globala ekonomin 
styrs på och av det sätt den fungerar på. Fackförbund har tillbringat 
det första århundradet eller mer av den tid de funnits med att få na-
tionella marknader reglerade så att de ger socialt acceptabla resultat. 
Denna kamp är inte avslutad utan den internationella utmaningen 
är att ta upp samma arbete på den globala nivån. Och det är bråt-
tom eftersom regeringar har agerat med extraordinär snabbhet för 
att skapa globala marknader, men har helt enkelt struntat i att ta på 
sig uppgiften att göra dem avhängiga av några effektiva regler. Någ-
ra kan ha betraktat utmaningen som orealistisk, eller som ett hinder 
för global tillväxt och skapande av välstånd. Men sanningen idag är 
att det är orealistiskt att ignorera det som så uppenbarligen behöver 
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göras, och att den globala ekonomins hållbarhet – socialt och miljö-
mässigt – är avhängig av att vi agerar och agerar snabbt.

Den andra slutsatsen är att vi behöver ta en allvarlig titt på vår 
internationella fackföreningsrörelse. Är våra strukturer, vårt sätt att 
arbeta, våra prioriteringar de rätta för att möta de utmaningar vi står 
inför? Många landsorganisationer har gjort verkligt stora förändringar 
i sina organisationer under senare år. Kan den internationella rörelsen 
bara stå still när arbetsvärlden förändras runtomkring den?

De goda nyheterna är att vi har möjligheten att tackla båda dessa 
frågor under de kommande månaderna.

Under de senaste dagarna har ILO-konferensen i Genève slutfört 
en viktig diskussion om rapporten från Världskommissionen om glo-
baliseringens sociala dimension. Fackliga ombud från hela världen 
välkomnade rapporten och betonade behovet av brådskande åtgär-
der beträffande några av dess huvudrekommendationer.  Kommissi-
onen pekade inte bara på orättvisan och sårbarheten i den nuvaran-
de globaliseringsmodellen – man lämnade också konkreta förslag till 
vad man ska göra med dem. Den säger att de olika internationella 
organisationerna, vilka alla kan bidra till en rättvis globalisering, bör 
arbeta tillsammans, och man föreslår hur de kan samarbeta. Den sä-
ger att anständigt arbete för alla, liksom mer jobb och bättre jobb, 
bör vara en global politisk målsättning och rekommenderar åtgär-
der för att införa en global ekonomisk och social undre gräns för att 
hjälpa till att få detta till stånd. 

Det är uppmuntrande att kommissionens rapport får bred upp-
märksamhet och stöd. Den erbjuder en verklig och praktisk väg att 
ta upp globaliseringens utmaning. Under många år har FFI hävdat 
att mekanismer för att säkerställa den universella respekten för ar-
betstagares grundläggande rättigheter är kärnfrågan. Det är det enda 
sättet att stoppa att mänskliga rättigheter offras för konkurrens-
trycket och kapplöpningen nedåt som driver ner arbetsnormerna i 
många länder.

Så vi ber er, vi ber våra medlemmar runt världen att hjälpa oss. 
Vi behöver att ni går till era regeringar och säger till dem att agera 
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för den här rapporten. Vi behöver, och de behöver, förtroendet och 
ledarförmågan att säga att dessa frågor inte är för stora för oss att 
tackla. Men de är alltför stora för att vi ska ignorera dem.

Den andra möjligheten som vi har är när vi sätter på oss vår slips, 
kammar håret och åker till FFIs kongress, vilken kommer att äga rum 
i Japan i december i år. Vårt tema är ”Vi globaliserar solidaritet” och 
den uppgift vi har fastställt för kongressen är ”Att bygga framtidens 
internationella fackföreningsrörelse”. Uppenbarligen kommer vi att 
se på de många policyfrågor som fackliga organisationer står inför, 
men vårt fokus är helt klart på detta avgörande viktiga behov att 
göra vår internationella rörelse lika effektiv och verkningsfull som 
den behöver vara.

Låt mig säga att Olof Palme sa att politik är att vilja. En annan 
premiärminister, en brittisk premiärminister sa att politik är det möj-
ligas konst. FFI ska inte bara vara platsen där vi säger vad vi vill det 
måste också vara det instrument som vi använder för att göra det 
som vi vill möjligt. Vi måste göra det. FFI är inte tillräckligt nära våra 
nationella fackföreningsaktiviteter. Om väljarna inte röstade i valet 
till Europaparlamentet, om de inte kände sig nära den europeiska 
nivån, så möter vi det problemet över hela världen. Era medlemmar 
behöver veta att när de agerar internationellt så agerar de solidariskt 
men de angriper också de problem som är relevanta för dem själva. 
Det är vad vi måste göra. Jag tror att en av de vägar som vi kan väl-
ja är att föra samman alla oberoende demokratiska fackföreningar i 
världen i en enda enad internationell sammanslutning.

Det har varit en målsättning för FFI så länge som FFI har existe-
rat. Men för första gången tror jag att vi har en chans att faktiskt få 
det till stånd. Kontakter med Arbetarnas världsfederation under se-
naste året gör mig förhoppningsfull om att det ska visa sig möjligt 
att lägga fram en rekommendation för vår kongress att skapa en ny 
gemensam international som skulle kunna grundas redan 2006.

Det är naturligtvis många svårigheter förenade med detta. Jag är 
mycket medveten om dem. Vilket fackligt samgående har någon-
sin varit lätt? Men saken är den att om vi lyckas så kommer vi att 
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ge ett starkt budskap och skapa förutsättningar för ett verkligt stär-
kande av vårt internationella arbete. Jag tror att detta är den rätt-
ta vägen att följa.

Men vi behöver agera på andra ställen också. Tillsammans med 
de globala fackliga federationerna, i vilka LOs medlemsförbund har 
en ledande roll, och med TUAC, undersöker vi hur vi ska kunna för-
djupa de globala fackliga federationernas partnerskap.  Det fi nns up-
penbara fördelar med att arbeta mer nära samman och att samla våra 
resurser för att driva kampanj för gemensamma mål.

Vi behöver göra klart att arbetsförbindelserna mellan FFI och dess 
regionala organisationer förenar oss i ett enda och sammanhängande 
arbetsprogram jorden runt.

Och vi arbetar redan för att säkerställa att den omfattande fi nan-
sieringen av utvecklingsbistånd som kanaliseras för att stödja fackligt 
arbete blir så effektiv som den måste vara för att främja starka och 
hållbara organisationer. Allt detta tror vi, och mycket mer, är värt 
att slåss för. Enhet och solidaritet över gränserna behövs för att vin-
na striderna. FFI tackar er för allt ni redan har gjort och vi ser fram 
emot att fortsätta att arbeta med er om alla de frågor som vi måste 
lösa gemensamt.

Tack för ordet!
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Söndagen den 20 juni

Ardalan Shekarabi, SSU:
Kamrater! Jag vill börja med att gratulera er till den fantastiska fot-
bollssegern för Sverige som vi har sett under de senaste veckorna.

Jag har hört lite rykten om att man inte kommer att visa fotbolls-
matchen på kongressmiddagen. Jag hoppas att det är osanna rykten, 
för det är självklart att Landsorganisationen ska visa när Sverige spe-
lar fotboll! Det är också självklart av vi tillsammans ska se Sverige 
slå Danmark på tisdag.

Kamrater! Det känns fantastiskt att få komma hit till LOs kongress. 
Det är jättestort för mig, och det känns jättekul att få tala här.

Jag vill framföra de varmaste hälsningar från Sveriges Socialde-
mokratiska Ungdomsförbund.

Känslan att få komma till LOs kongress och prata som represen-
tant för LOs ungdomsförbund är fantastisk. Vi SSU-are är oerhört 
stolta över att inte bara vara partiets ungdomsförbund utan också 
vara Landsorganisationens ungdomsförbund, hela arbetarrörelsens 
ungdomsförbund, och stå upp för arbetarrörelsens värderingar när 
det gäller både det politiska arbetet och det fackliga arbetet.

Något fantastiskt vi har i vår historia är att vi under hela 1900-
talet lyckades hålla ihop arbetarrörelsen och också hålla ihop ung-
domsengagemanget, både på den fackliga sidan och på den politis-
ka sidan.

Kamrater! Det fi nns en hel del frågor som vi i SSU jobbar med 
för närvarande. Jag tänkte nämna några av de frågor som är viktiga 
för oss politiskt och organisatoriskt.

Jag satt för några månader sedan på ett tåg och råkade lyssna på 
ett samtal mellan två killar som åkte mellan Eskilstuna och Stock-
holm. En av dem var säkert 19–20 år och hade varit arbetslös i Es-
kilstuna under en längre period. Han hade sökt jobb efter jobb men 
inte lyckats hitta jobb på grund av den höga arbetslösheten.

Till slut hade han börjat söka jobb i Stockholm. Eftersom det fi nns 
fl er jobb i Stockholm hade han till slut fått ett jobb där och hade 
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börjat pendla till Stockholm. Han började söka bostad där, satte in 
annonser och sökte bostad efter bostad. Men han fi ck ingen bostad, 
så han tvingades fortsätta pendla.

Men tyvärr blev pendlingen för dyr för honom. Efter en period såg 
han att det inte gick ihop ekonomiskt att pendla och fortsätta jobba i 
Stockholm, så han tvingades säga upp sig. Så fl yttade han tillbaka till 
Eskilstuna och gick tillbaka till att försörja sig på socialbidrag där.

Han satt i samtal om det med sin vän. Då kände jag: Detta är ett 
stort misslyckande för socialdemokratin. Det är ett stort misslyck-
ande av två skäl. Det ena är att vi fortfarande har hög arbetslöshet 
bland ungdomar här i landet, och det andra är att det är omöjligt att 
få bostad i Stockholm för en ung människa.

Vi i SSU har valt de två frågorna och kommer att jobba med de 
två frågorna, för det är viktiga frågor för den unga generationen och 
för socialdemokratin som politiskt parti.

Den bostadsbrist som vi ser i en stor del av landet och den bo-
stadsbrist som man kan se här i Stockholm, Uppsala, Göteborg och 
Malmö – men inte bara i de städerna utan faktiskt i en stor del av 
landets kommuner – är en bostadsbrist som skapar ökade klyftor, 
förstärker de klyftor som fi nns mellan olika sociala grupper och ska-
par ett socialt utanförskap.

Den bostadsbristen kan lösas och bekämpas bara genom en ak-
tiv bostadspolitik som den socialdemokratiska regeringen ska föra. 
Marknaden kommer aldrig att lösa bostadskrisen och bostadsbristen 
för dem som har låg inkomst. Marknaden kommer aldrig att lösa bo-
stadsbristen för unga människor som fortfarande inte är etablerade 
på arbetsmarknaden. De kommer inte att kunna köpa dyra bostads-
rätter, utan de är beroende av en politik som ska föras av en reger-
ing så att man bygger billiga hyresrätter som ska fi nnas tillgängliga 
för de människor som har låga inkomster.

Men tyvärr har vi inte sett den politiken under de senaste 15 åren. 
Sverige behöver en aktiv bostadspolitik! Socialdemokratin behöver 
en aktiv bostadspolitik!

Det andra problem som den här killen hade var bristen på arbe-
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te i Eskilstuna. När jag är ute och träffar ungdomar runt om i landet 
möter jag mer och mer, oftare och oftare ungdomar som är arbets-
lösa, känner ett utanförskap och har stora problem att etablera sig 
på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Den ungdomsarbetslösheten märks faktiskt i hela landet. Det 
är problem i storstäderna, det är problem i glesbygden, och tyvärr 
är vissa regioner i landet extra hårt drabbade. I Hälsingland, Dalar-
na och stora delar av Norrland fi nns det en mycket hög ungdoms-
arbetslöshet.

När man tittar på statistiken ser man inte så glädjande siffror. 
Mellan januari 2003 och januari 2004 ökade ungdomsarbetslöshe-
ten med hela 50 procent i Sverige. Det innebär att unga människor 
lämnar gymnasieskolan med hopp om att få ett arbete och med hopp 
om att kunna försörja sig och förverkliga sina livsdrömmar men ty-
värr stoppas på grund av hög arbetslöshet.

Det påminner oss om den situation som vi hade i början och mit-
ten av 90-talet, där tusentals unga människor direkt hamnade i ar-
betslöshet med socialt utanförskap som många tyvärr aldrig lycka-
des ta sig ur.

Det får inte hända igen. Vi får inte acceptera att ungdomsarbets-
lösheten hamnar på samma nivå som på 90-talet. Vi får aldrig ac-
ceptera att den här typen av arbetslöshet kastar ut tusental ungdo-
mar i ett utanförskap som är jättesvårt att ta sig ur.

Det är ingen bra start i livet att gå ut gymnasieskolan och vara be-
roende av socialbidrag. Man drabbas ju dubbelt. Har man inte haft 
någon försörjning, har man inte haft någon inkomst, då har man 
också stora svårigheter att etablera sig i trygghetssystemen. Man har 
inte rätt till a kassa. Man har inte rätt till det trygghetssystem som 
vi socialdemokrater har byggt upp under de senaste 70–80 åren. Då 
är man också tvungen att vända sig till socialen och vara beroende 
av socialbidrag.

Den starten ska ingen ung behöva få i Sverige! Socialdemokratin 
– och hela arbetarrörelsen – ska alltid kämpa för full sysselsättning. 
Alla människor ska ha rätt till ett arbete!
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Ibland blir jag orolig när jag märker att vi i samhället börjar ac-
ceptera 4–5 procents arbetslöshet. Jag börjar bli orolig när jag mär-
ker att folk tycker att det är helt okej att det fi nns arbetslöshet och 
att det inte förs en hårdare debatt om det.

Det ska vara mer kritik av den situation som vi har inte bara i 
Sverige utan i hela Europa. Vi får aldrig acceptera att 4, 5 eller 6 pro-
cents arbetslöshet blir en normal situation för Europa eller Sverige, 
utan när vi ser ökad arbetslöshet måste vi hela tiden gå tillbaka till 
vår ideologi, gå tillbaka till våra grundläggande värderingar och då 
hitta drömmen om full sysselsättning och alla människors rätt till 
arbete.

Det är det som är socialdemokratisk politik. Det är det som är 
vår ideologi. Det är det som har varit så framgångsrikt under 1900-
talet. Det ska också vara framgångsrik politik under de kommande 
hundra åren!

En annan fråga som är viktig för SSU och som blir viktigare och 
viktigare för varje år som går är integrationsfrågorna. Sverige var 
ett etniskt homogent land för hundra år sedan, men det är det inte 
längre.

Man märkte det inte minst i fredags, när vi satt där alla och tit-
tade på det svenska fotbollslandslaget och verkligen var nära att dö 
av nervositet i första halvlek och kände: Det här kommer inte att gå 
bra – det blir en upprepning av EM 2000.

Men så kom Zlatan Ibrahimovic, med bakgrunden att han är född 
i Jugoslavien, och gör det fantastiska mål som faktiskt är omöjligt att 
göra – det går egentligen inte att förklara rent fysiskt hur han gjor-
de det målet.

Jag satt i Gävle och tittade på matchen. Jag ser människor hop-
pa upp och skrika, och jag själv hoppar upp och skriker. Och så tit-
tar jag mig runt och ser: Här har jag en tjej från Somalia, som sitter 
bredvid mig. Och intill sitter fyra killar med bakgrund i Iran. Läng-
re fram sitter det fem etniska svenskar, och bakom oss sitter det tio 
etniska svenska.

Vi hejade alla på samma fotbollslag. Det hade inte hänt för fem 
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eller tio år sedan. Jag hejade inte ens på Sverige för tio år sedan.
När man ser Zlatan älska Sverige med det mål han gör och när man 

ser på sig själv att man blir så otroligt stolt över Sverige och äntligen 
känner sig som svensk, fast man inte är född här, då känner man att 
Sverige har förändrats, och det är en fantastisk förändring.

Det land som Sverige var för 50 år sedan – när mindre än 5 pro-
cent av befolkningen hade utländsk bakgrund – har till idag förvand-
lats till ett land där minst 20 procent av befolkningen har minst en 
förälder som är född utomlands. Sverige är alltså det land i Europa 
som har högst andel utlandsfödda, förmodligen Europas mest mång-
kulturella land.

Det är en fantastisk möjlighet för Sverige. Även om det fi nns ett 
antal problem och även om det fi nns ett antal utmaningar som vi 
självfallet måste ta fram politiska lösningar för, är det en enorm möj-
lighet med den här typen av mångfald i ett land – det är en styrka.

Problemet blir när den mångfalden inte återfi nns i samhällets alla 
delar. Den mångfald som fi nns ute på gatan, den mångfald som nu-
mera fi nns i det svenska fotbollslandslaget, ska snart fi nnas också i 
LO och på LO-kongressen, för det är den svenska arbetarrörelsens 
viktigaste uppgift och det är den svenska fackföreningsrörelsen vik-
tigaste uppgift att vara en folkrörelse.

En folkrörelse ska representera hela folket, och då får det inte 
fi nnas den typ av etnisk underrepresentation som tyvärr fi nns i ar-
betarrörelsen idag.

Vi i SSU har inlett ett arbete. Vi har sedan slutet av 90-talet job-
bat med att öka den interna mångfalden i vårt förbund. Vi har job-
bat med att rekrytera ungdomar från olika etniska grupper. Vi har 
jobbat med att se till att det blir naturligt att vara SSUare även om 
man är en muslimsk tjej som har slöja. Så måste också andra delar 
av arbetarrörelsen göra.

Vill vi vara framgångsrika de kommande hundra åren, precis lika 
mycket som vi har varit de senaste hundra åren, måste vi också få 
med oss invandrargrupperna. Det är en stor utmaning, och vi kom-
mer att lyckas!
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Kamrater! När jag var på väg hit i morse på tåget från Uppsala 
funderade jag på: Vad är vår uppgift i socialdemokratin? Ibland tän-
ker man inför valet att vi bara ställer upp i val per automatik och 
kanske inte tänker så mycket på vad som är vårt uppdrag, vad som 
är vår uppgift som politisk rörelsen.

Det enkla svaret är egentligen: samhällsförändring. Socialdemo-
kratin har alltid stått för samhällsförändring. Den svenska arbetar-
rörelsen har alltid stått för samhällsförändring. Man har alltid haft 
en vision av ett annat samhälle, en omöjlig vision.

Men det som har skilt svensk arbetarrörelsen från arbetarrörelsen 
i andra länder är att man har lyckats förena den omöjliga visionen 
om de omöjliga sakerna med de möjliga verktygen. Man har haft en 
omöjlig vision, men man har också hittat de små, små samhällsför-
ändringar och de små, små reformer som har lett till att vi har kun-
nat förverkliga våra drömmar.

Ett parti eller en arbetarrörelse som glömmer visioner förvandlas 
till ett förvaltningsparti, ett maktparti. Ett parti som glömmer verk-
tygen, som inte lyckas ta fram de politiska förslag som faktiskt kan 
föra samhället framåt förvandlas till ett dogmatiskt parti som bara 
pratar om plakatpolitik. Det har vi sett många exempel på i Europa, 
och därför har det också gått dåligt för de partierna.

Vår uppgift som svensk arbetarrörelse och svensk socialdemokra-
ti är att se till att behålla och utveckla de omöjliga visionerna och 
samtidigt hitta verktygen för att förändra samhället.

Risken är att man efter tio år med regeringsmakt glömmer de 
omöjliga visionerna. Då fastnar man i förvaltningen. Då fastnar man 
i de tekniska förslagen, i kommunallagarna.

Men vi ska tillsammans – SSU och LO – se till att partiet och so-
cialdemokratin tar fram de omöjliga visionerna och fortsätter med 
det samhällsförändrande arbetet!

Jag har under de senaste sex veckorna varit ute och kampanjat 
i EU-valet. Det är klart att det inte känns så roligt när man ser på 
hur det gick. Men det är en påminnelse om att om vi socialdemo-
krater vill fortsätta jobba med samhällsförändring, då kommer inte 
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nationalstaten att räcka till. Inom nationalstatens ramar kommer vi 
inte att kunna lyckas utveckla och behålla den socialdemokratiska 
samhällsmodellen. Vi kommer inte att kunna utveckla och behål-
la den svenska arbetsmarknadsmodellen, om vi inte har fl yttat fram 
våra positioner när det gäller internationellt samarbete och europe-
iskt samarbete.

Valresultatet visar att vi har misslyckats med att formulera den 
visionen och att kommunicera den till väljarna. Vi har inte lyckats 
visa väljarna varför vi behöver Europeiska unionen. De fl esta av oss 
här inne vet i alla fall att det är omöjligt att föra en socialdemokra-
tisk politik som är framgångsrik under de kommande 50 åren om vi 
inte jobbar internationellt.

Låt oss nu samla ihop oss, skärpa oss och formulera en politik 
som vanliga väljare förstår! Och låt oss vara ärliga med väljarna! Låt 
oss vara ärliga med fackföreningsmedlemmarna och säga: Vi behö-
ver EU. Vi behöver internationellt samarbete.

Den dag vi accepterar att marknadskrafterna sätter dagordningen, 
den dag vi låter storföretagen och storföretagens vinstintresse vara 
den politiska dagordningen internationellt, den dagen har vi också 
förlorat slaget om det politiska spelet.

Det är otroligt viktigt att vi förankrar idén om internationellt 
samarbete och den europeiska unionen. Det är otroligt viktigt att 
vi inte accepterar att människor som Berlusconi, Jacques Chirac el-
ler för den delen George W Bush styr världen, för vi vet att när de 
människorna styr världen, när Berlusconi och Chirac sätter den po-
litiska dagordningen i Europeiska unionen, då är det inte fackfören-
ingsrörelsen som blir stark, och då är det inte de socialdemokratiska 
idéerna som vinner.

Vi ska fortsätta jobba med samhällsförändring. Vi ska se till att 
också vinna det politiska slaget internationellt. Men då måste vi ock-
så lyckas förankra idén om det europeiska samarbetet här hemma 
i Sverige.

Kamrater! Jag är otroligt glad över att samarbetet mellan SSU 
och LO och samarbetet mellan SSU och LO-förbunden har utveck-
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lats och förstärkts under de senaste åren. Jag är otroligt glad över 
att se att vi börjar få fl er och fl er projekt tillsammans med ett antal 
LO-förbund och att vi tillsammans börjar jobba med att förstärka 
det ungdomspolitiska och fackligt-politiska arbetet mellan förbun-
den och SSU.

Vi behöver ju mer samarbete mellan SSUare och fackligt aktiva 
kamrater. Vi behöver se till att fl er människor som är fackligt akti-
va och som är unga kommer in i politiken och engagerar sig i ung-
domsförbunden och sedan också i partiet.

Vi i SSU vill inte vara ett förbund som attraherar bara de 50 pro-
cent av ungdomarna som läser på de teoretiska programmen i gym-
nasiet. Vi vill inte vara ett ungdomsförbund som attraherar bara de 
50 procent av ungdomarna som går vidare till högre studier efter 
gymnasiet.

Vi ska vara ett förbund för alla ungdomar. Det inkluderar också de 
50 procent av ungdomarna som läser yrkesförberedande program på 
gymnasiet och som inte går vidare till högre studier. Det är först då 
SSU kan vara en folkrörelse, om vi kan lyckas med detta och också 
lyckas med vårt samarbete mellan LO-förbunden och SSU.

Låt oss nu fortsätta det goda samarbetet! Låt oss fortsätta med 
att bygga upp fl er projekt centralt och lokalt och se till att SSU-sam-
arbetet med förbunden blir ännu tätare! Låt oss tillsammans jobba 
för att fl er fackliga ungdomar ska engagera sig politiskt i ungdoms-
förbunden och partiet!

Till slut vill jag framföra en hälsning från ett projekt som heter 
Livsviktigt. Jag är ambassadör där. Vi pratar om solidaritet. Ni kan 
här på kongressen arbeta med praktisk solidaritet, för projektet Livs-
viktigt handlar om att man ska anmäla sig till organdonationsregist-
ret. Det är faktiskt en väldigt viktig solidaritetsfråga. Det fi nns folk 
från projektet här utanför, och jag hoppas också att ni tar med er det 
här budskapet till era medlemmar.

Tack så hemskt mycket för att jag har fått tala här! Jag vill återi-
gen framföra de varmaste hälsningar från Sveriges Socialdemokra-
tiska Ungdomsförbund.
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Måndagen den 21 juni

Sture Nordh, TCO:
Kära vänner! Det är härligt att komma till detta Folkets Hus, där så 
många kloka beslut har fattas genom åren, och mötas av en arbetande 
kongress, mitt i diskussionen och mitt i beslutsfattandet.

Jag, som har suttit här en halvtimme eller så, hade lite svårt att 
styra mig och inte ropa ja eller nej i voteringarna. Men jag tror att 
jag lyckades, och jag hade i alla fall ingen röstknapp, så det var inte 
jag som avgjorde frågan i den senaste voteringen.

Tack för möjligheten att komma hit och framföra en hälsning från 
TCO till LO-kongressen! Och tack för gott samarbete i stort och i 
smått, det vardagliga, fackliga samarbetet och utbytet mellan våra 
organisationer som spelar allt större roll, både här hemma och inte 
minst på europeisk nivå!

Det är många frågor där vi i grunden har samma intressen. Wan-
ja defi nierade väldigt många av dem i sitt inledningsanförande i lör-
dags: jobben förstås, rätten till arbete, ekonomin, anställningsformer-
na och så diskrimineringsfrågorna, som kanske är den allra viktigaste 
uppgiften för oss just nu – att se till att alla har samma rätt, att ing-
en missgynnas eller särbehandlas.

När det gäller välfärdsfrågorna är våra intressen också likartade. Vi 
värnar en generell välfärdspolitik, och jag hoppas att ni idag, när ni 
har diskuterat de frågorna, också har övervägt vårt kloka förslag om 
en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen. Om ni inte har gjort 
det får vi väl fortsätta diskussionerna i den frågan.

Jag menar, som så många andra, att vi lever i en tid av ett epok-
skifte. Det är djupgående förändringar som berör våra medlemmar, 
på den internationella scenen och genom globaliseringen av ekono-
min. Den drivs fram av informationstekniken och kunskapssamhäl-
lets utbredning.

Det fi nns tidigare epoker av globalisering. Precis som under de 
epokerna – jag tänker framför allt på revolutionen genom masstran-
sporterna, först med sjöfarten och sedan med järnvägarna – har glo-
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baliseringen nu lett till en starkare ekonomisk utveckling. Det behö-
ver arbetande människor världen över så väl, precis som Guy Ryder 
sade i sin hälsning till kongressen häromdagen.

Men globaliseringen innebär också ökade risker för nya sociala 
klyftor. Vi ser hur kulturella gränser, branschgränser och nationella 
gränser bryts. Globaliseringen av ett alltmer internationellt arbetan-
de kapital har förskjutit makten. Det internationella kapitalet arbe-
tar oberoende av nationalstaternas gränser och också oberoende av 
vårt land.

Vårt uppdrag i de fackliga organisationerna, i allt ert beslutsfat-
tande här och i allt det vi gör dagligen, gäller att förbättra villkoren 
för våra medlemmar. Ska vi kunna göra det måste vi fi nnas där ar-
betsgivarna fattar sina beslut, lokalt i företag och förvaltningar, på 
nationell nivå men också övernationellt, när besluten fattas på de 
nivåerna.

Gentemot det internationaliserade kapitalet behöver vi balanse-
rande, demokratiska institutioner. EU är en sådan institution. Trots 
sina brister och tillkortakommanden är det den möjlighet till de-
mokratiskt infl ytande som fi nns i vår del av världen. Det är bara de-
mokrati som kan garantera sociala hänsyn, rättigheter för löntagar-
na och att detta inte alltid ska stå tillbaka för det ekonomiska. EU är 
det som kan bidra till det.

När vi funderar över hur valkampanjen inför EU-parlamentsvalet 
skulle kunna karakteriseras tycker jag att en paroll som ett av parti-
erna använde karakteriserar hela valet. ”Ett smalare men vassare EU” 
verkar vara någon sorts summering av valrörelsen.

Men vad betyder det? Vad betyder ”ett vassare och smalare EU”? 
Betyder det att EU kommer att prioritera anställningsvillkoren och 
rätten till kollektivavtal när vi ska arbeta med tjänstedirektivet? Är 
det någon som tror det?

Kommer ett smalare och vassare EU att etablera infl ytande i eu-
ropabolagen, stärka arbetsmiljöreglerna och kraftfullt driva proces-
serna för fl er jobb här hemma hos oss och runt om i Europa?

Mellanstatliga avtal argumenterar en del för. Är det någon som tror 
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att mellanstatliga avtal som handlar om handel kommer att reglera 
kvinnors och mäns lika rätt till yrkesarbete och föräldraansvar?

Ett smalt och vasst EU kommer av allt att döma inte att priorite-
ra de frågorna. Däremot kommer man att ägna sig åt att avskaffa alla 
handelshinder, att stärka det ekonomiska samarbetet och helt säkert 
fortsätta att upprätthålla alldeles orimliga jordbrukssubventioner. Det 
kommer ett smalt och vasst EU att ägna sig åt! Inte blir det den de-
mokratiska kraft för sociala och mänskliga hänsyn som vi vill ha!

Ett smalt och vasst EU kan mycket väl bli vasst – men snarare 
i meningen kantigt och okänsligt för alla av oss som inte har den 
tjockaste huden!

Men det är inte, kongressombud, ett fett och slött EU som jag vill 
ha – för det är väl motsatsen!

En del av er invänder kanske att EU idag inte alls arbetar för de 
sociala mål som jag talar om. Det ligger mycket i det. Men det är en 
fråga om vår egen kraft, i vilken mån vi klarar av att påverka, till-
sammans med våra kamrater och alla de krafter som arbetar för våra 
värderingar och människors rätt i arbetsliv och samhälle.

Den demokratiska struktur som är nödvändig för att detta ska vara 
möjligt för oss alldeles vanliga människor, den fi nns där!

Också på Europanivå måste vi kämpa för våra värderingar och se 
till att de omfattas av fl er. Det är i grunden bara ett fullföjande av 
det som är fackets egentliga idé, att genom samverkan från arbets-
platsen, i yrket och i branschen, nationellt, nordiskt, europeiskt och 
globalt åstadkomma förändringar.

Jag menar – det är min utmaning till kongressen – att vi inte till-
räckligt målmedvetet har arbetat med de europeiska frågorna. Åt-
minstone gäller det oss i TCO, och jag tror att det gäller också er.

Hur mycket samtalar vi på medlemsmötena, i diskussionerna med 
de enskilda förbundsmedlemmarna om vår vision av vad EU ska ut-
vecklas till och hur EU ska kunna användas till att bli en förmån, en 
kraft för förbättringar i våra medlemmars vardag? Hur diskuterar vi 
avvägningen mellan de resurser som vi satsar i påverkansarbetet här 
hemma jämfört med i Europa? I vilken mån syns vi i den europe-
iska debatten?
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Jag tror att det är viktigt att erkänna att Europasamarbetet är svå-
rare än arbetet här hemma, att tradition och kulturella skillnader fak-
tiskt påverkar oss och ofta utgör ett hinder.

Jag lånar ett resonemang av Göran Rosenberg, som i boken Plik-
ten, profi ten och konsten att vara människa säger ungefär så här:

Samarbeten och federationer är varken lättbildade eller lättstyr-
da, i synnerhet om de ska styras demokratiskt, eftersom det kräver av 
människor att vi bejakar olikhet och mångfald och därmed också oe-
nighet och konfl ikt, som själva utgångspunkten för gemenskapen.

Motsatsen till mångfald är enhetlighet. Det är en mycket mer nä-
raliggande utgångspunkt för gemenskap. Det bygger de nationella de-
mokratierna ofta på som har varit framgångsrika och stärkt enhetlig-
het och harmoni snarare än mångfald och konfl ikt.

Drömmar om enhetlighet leder fel idag. Det är inte tillräckligt. I 
värsta fall slutar det som på Balkan.

Så långt Göran Rosenberg.
Med de svårigheterna måste vi satsa mer på Europaarbetet. Vi 

måste gemensamt, som de bäst organiserade i detta land och i Nor-
den, formulera visionen av hur vi vill att Europasamarbetet ska ut-
vecklas. De viktiga frågorna i EU är inte gurkors krokighet. Det är 
inte jordgubbars storlek. Och det är inte ens – om jag får säga det 
själv – snusets tillåtlighet, som det av handelsskäl fi nns regler för.

Det är i stället: Hur blir det med jobben? Hur ska vi klara löne-
ökningar och villkor med en tuffare internationell konkurrens? Hur 
ska vi klara välfärden med en åldrande befolkning? Hur ska vi attack-
era bristerna på jämställdhet? Hur ska vi få rimliga anställningsfor-
mer? Hur ska det bli med utbildningsmöjligheterna, med männis-
kors lika rätt till arbete och utveckling, med arbetstiderna och med 
arbetsmiljön?

Det är också Europafrågor, eftersom de är sammanknutna med 
den ekonomiska utvecklingen och sker över nationsgränserna. Det 
kräver minimiregler för att vi ska motverka sämre villkor som grund 
för konkurrensen.

Precis om detta handlar tjänstedirektivet. Precis om detta hand-



50 ❘ g ä s t e r n a s  t a l

lar det löfte som ni brukar tala om – men på europeisk nivå. Vi vill – 
och ser fram emot att – tillsammans med er, tillsammans med SACO 
och tillsammans med nordiska och europeiska kolleger våga konfl ik-
ten för att nå mångfalden!

Låt oss, kongressombud, gemensamt satsa för Europa, ett Europa 
präglat av löntagarnas krav och behov!

Jag önskar er fortsatt framgång med kongressen!
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Tisdagen den 22 juni 2004

Anna Ekström, SACO:
För första gången får jag säga: Tusen tack för inbjudan! Tänk att få 
vara den SACO-ordförande som är den första att bjudas in och tala 
till LO-kongressen!

Men inte är det första gången ni lyssnar till någon som har vux-
it upp bland studiecirklar, försäkringsrådgivning och valberedningar 
och som har travat över tidningen Du och jobbet. Inte är det första 
gången ni lyssnar till en som tonåring skickades iväg att handla och 
inte fi ck köpa papperspåsar i affären utan fi ck släpa med sig den där 
tygkassen som det stod ”Föreningen för arbetarskydd” på. Jag bar den 
med märket inåt, kan jag avslöja.

Kort sagt: Inte är det första gången ni lyssnar till någon som har 
vuxit upp som dotter till en väldigt aktiv kommunalarbetare.

Min mamma, hon kan skriva protokoll! Hon har gått på kurs på 
Hasseludden och Åkers Runö. Hon träffar fortfarande – fast hon nu 
är pensionär – sina gamla kompisar från Kommunal: Christina, som 
nu heter Bondelid och förr hette Wetterqvist, Anita Möller, Ines Isaks-
son, Ingrid Höglund, Ing-Marie, Aino, Gun-Britt, Gun och Käte. Det 
är namn som har nämnts många gånger i den här lokalen.

Så är det att växa upp som dotter till en aktiv kommunalarbetare 
– då blir man liksom facklig, vare sig man vill det eller inte.

Då och då stöter jag på Marianne Forsman, som var SACO-re-
presentant i Stockholms stads centrala skyddskommitté, när det be-
gav sig och staden hade en sådan. Hon talar också mycket varmt om 
min mamma och om det samarbete som då fanns i skyddskommit-
tén mellan SACO och Kommunal.

Jag är övertygad om att det inte är någon slump. Jag är fullkom-
ligt säker på att det fi nns ett väldigt naturligt och gott samarbete inte 
minst lokalt mellan SACO-företrädare och LO-företrädare. Vad det 
beror på kan man fundera lite på, men jag är säker på att ett av skälen 
är att vi fi nns mitt i verksamheten och mitt i produktionen. Vi fören-
as av en stark yrkesstolthet och en känsla för våra patienter, kunder 
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eller klienter, de bilar som vi bygger eller vad vi nu håller på med. Vi 
känner samma djupa tillfredsställelse över ett gott dagsverke.

Det är något som binder oss samman. Det binder samman aka-
demiker och andra arbetare, för att citera titeln på en krönika som 
presenterades i tidskriften Tiden för ungefär 40 år sedan. Den skrevs 
av Bertil Östergren, som var en stor man i SACOs historia.

Då – när den krönikan skrevs – hade SACO knappt 100 000 med-
lemmar. Idag är vi i SACO på väg mot 600 000 medlemmar. Under 
min korta tid som ordförande, två och ett halvt år, har vi netto ökat 
vårt medlemstal med 10 procent.

Det är inte dåligt. Men det är inte heller så konstigt. Idag, till skill-
nad från när Bertil Östergren skrev sin krönika på 60-talet, har re-
geringen ett mål: 50 procent av en årskull ska ha påbörjat en treår-
ig högskoleutbildning innan de fyller 25 år. 50 procent – det är era 
ungar!

Därför vet ni det som inte så många i regeringen vet, att de som 
idag går ut högskolan inte får några jobb. Ni vet det eftersom det är 
era barn jag pratar om. Ni vet att de ibland förvägras service av ar-
betsförmedlingen, eftersom de tros klara sig själva. Det vet ni, för 
det är faktiskt era ungar det handlar om.

Era ungar blir ganska ofta medlemmar hos oss, och det tycker vi 
mycket om. Vi brukar räkna med att ungefär hälften av SACO-med-
lemmarna är första eller andra generationens klassresenärer.

Det goda samarbete som ofta fi nns lokalt, hur ser vi det på cen-
tral nivå? Också här tycker jag mig se att samarbetet har ökat un-
der de senaste tio åren. Tänk bara på industriavtalet! Där samarbe-
tar Metall, SIF, CF och ett antal andra LO-förbund på daglig basis, 
och de samarbetar inte bara kring förhandlingar, utan de samarbetar 
också kring industripolitik.

Själv trodde jag, när jag blev ordförande för SACO, att jag skul-
le få ägna en hel del tid åt EU-frågor. Tänk så fel jag hade! Det blev 
mycket mer.

Den som idag ska företräda medlemmar och göra det på ett klokt 
sätt och se till att vi i Sverige har en bra reglering när det gäller ar-
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betsrätt, arbetstid och arbetsmiljö gör helt enkelt inte ett gott dags-
verke om man håller sig inom rikets gränser.

Idag är det fullkomligt självklart att den som ska se till att vi har 
bra regler i Sverige påverkar de regler som tas fram inom EU-syste-
met. Just när det gäller arbetstid, arbetsrätt och arbetsmiljö är det 
sedan snart 50 år tillbaka en självklarhet i Europa att de reglerna i 
stor utsträckning bestäms gemensamt.

Det är inte så konstigt. Det är ganska piffi gt att ha en gemensam 
marknad där reglerna är så lika som möjligt, och därför är det bra att 
vi i Europa samarbetar kring de frågorna.

Vi som har förmånen att företräda medlemmarna på den centra-
la nivån är rätt glada kanske inte över att få åka till Bryssel klockan 
7 på morgonen men över att få ha chansen att påverka våra med-
lemmars vardagsvillkor i direkta förhandlingar och direkt arbete för 
att påverka direktiv.

Titta på de lagar och förordningar som har kommit från närings-
departementet de senaste åren, och tänk efter! Hur många av de la-
garna och förordningarna är egentligen hemmakokta och gjorda bara 
för svenskt bruk av svenska byråkrater? Ni kommer att se att det näs-
tan inte är en enda en!

Lagstiftningen om turordningsregler var nog bara svensk, liksom 
lagen om medlingsinstitutet, som kom för några år sedan. Men i öv-
rigt handlar det om direktiv som är framtagna och skrivna i det ge-
mensamma europeiska systemet och översatta till svenska.

Betyder det att vi sitter som passiva mottagare av direktiv som 
bara dimper ner från Bryssel och som vi bara passivt får översätta till 
svenska? Nej, långt därifrån. Det betyder att det är väl kända regler 
som kommer, regler som vi har varit med att påverka hela vägen.

Tro mig: Det är inte svårare att påverka ett europeiskt direktiv 
än det är att påverka en svensk lag. Man kanske måste prata lite fl er 
språk, och man får ta 7-planet i stället för att ta bussen. Men det 
är samma mekanismer, samma värderingar och samma politik här 
som där.

Vi samarbetar mycket när det gäller Europafrågorna och de öv-
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riga internationella frågorna. Men det innebär inte att vi alltid tyck-
er lika.

LO vill till exempel ha mindre löneskillnader. Vi i SACO vill för-
stås att utbildning ska löna sig ännu bättre. Ni gillar er organiserade 
fackligt-politiska samverkan. Vi är väldigt förtjusta i att vara obrotts-
ligt partipolitiskt obundna.

Vi kommer till olika slutsatser i en del fall. Ta till exempel tjäns-
tedirektivet! Det vill ni skrota och lägga i papperskorgen. Vi vill 
utgå från det förslag som fi nns och göra det ännu bättre. Det vill vi 
göra eftersom svenska arkitekter diskrimineras på den franska tjäns-
temarknaden, svenska sjukgymnaster inte får jobb i England fast de 
borde få det och svenska psykologer utestängs från den tyska arbets-
marknaden.

Men det som håller oss samman är att vi vill förändra direkti-
vet på ungefär samma sätt. Det skiljer sig lite i detaljerna, men i de 
grundläggande frågorna står vi faktiskt enade.

Man kan göra en lång lista på områden där vi tycker lite olika. Det 
kanske är oartigt att stå här och belasta er med det, när man för för-
sta gången äntligen fi ck en inbjudan att prata om vad vi tycker olika 
om. Men jag tycker inte att vi ska vara rädda för att tycka olika. Det 
är just i de lägena som samarbete är som allra viktigaste. Det är då 
det är som allra bäst att veta hur den andra resonerar.

Om vi fi ck vår vilja igenom precis hela tiden skulle LO vara mått-
ligt intresserat av att hålla ihop med oss, prata med oss och se till att 
vi visste vad vi tyckte om varandras åsikter. Ni skulle absolut hitta 
andra vägar till infl ytande – jag kan ana vilka.

Om ni fi ck er vilja igenom precis varenda gång – ibland känns det 
som om ni får det – då tröttnar vi förstås, och då väljer vi andra vä-
gar. Det kanske till och med är så att mina medlemmar i ett sådant 
läge väljer andra vägar än en facklig organisering.

Nej, grogrunden för samarbete, som gör att vi samarbetar väl, är 
att vi har stor respekt för varandras utgångspunkter och varandras 
analyser, har stor respekt för varandras skilda ståndpunkter och ännu 
större respekt för våra gemensamma värderingar. Med den grunden 
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är jag övertygad om att det fi nns allt att vinna på att vi samarbetar 
ännu mer än vad vi har gjort hittills.

Den respekten tycker jag ska vara grundmurad, och jag tycker inte 
att man ska hymla med den. Ett skäl till att LO ska tycka att det är 
bra att vi på SACO-kanten är som vi är, det är förstås – om man får 
vara lite fräckt organisationspolitisk – att skälet till att vi är som vi 
är, det är att vi företräder våra medlemmar.

Tack vare oss har Sverige den höga organisationsgrad som vi har. 
Det hade vi aldrig haft om inte 97 procent av veterinärerna och 98 
procent av arbetsterapeuterna hade varit medlemmar i fackliga or-
ganisationer. Vi hade inte varit det om inte präster, offi cerare och till 
och med domare hade varit organiserade i fackliga organisationer i 
Sverige, något som faktiskt är unikt när man tittar ut över världen.

Om ni fi ck oss precis som ni ville ha oss, då skulle det ske till pri-
set av att vi inte representerade de medlemmar som vi faktiskt re-
presenterar och som vill vara med hos oss.

Därför tycker jag att ni ska vara glada över att vi är som vi är, på 
samma sätt som vi är ruskigt glada över att ni är som ni är. Det kan-
ske är så det allra bästa samarbetet byggs – inte genom att det ena 
laget gör 5–0 mot det andra eller något liknande. Det bästa samar-
betet kanske byggs på ett väl avvägt sätt. Varför inte med 2–2?

Med de orden vill jag från djupet av mitt hjärta tacka för att jag 
fi ck komma hit och tala till er. Jag önskar er all lycka med kongres-
sen, och jag noterar tacksamt att kalaset börjar lite tidigt ikväll. Tack 
ska ni ha!
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Lars Engqvist, Socialdemokraterna:
Bästa kongressdeltagare, kamrater! För många år sedan fi ck den gamle 
handelsministern Gunnar Lange i uppdrag att ersätta Gunnar Sträng 
på en av arbetarrörelsens stora möten – jag tror att det var på en Bygg-
nadskongress.

Gunnar Lange var naturligtvis väldigt orolig. Han visste att det 
var svårt att träda in i stället för folktalaren Gunnar Sträng, och han 
kände väl att åhörarna skulle bli en smula besvikna. Men nu var det 
så att Gunnar Lange hade en enastående förmåga att säga fel i de 
mest osannolika sammanhang, och det räddade honom många gång-
er. Så Gunnar Lange gick upp i talarstolen och tittade ut över för-
samlingen, och så sade han:

Nu blev ni allt överraskade! Ni trodde väl att Gunnar Lange skul-
le komma, men här står Gunnar Sträng!

Jag ska uppriktigt säga att det inte är alldeles enkelt att träda in i 
Göran Perssons ställe. Men jag är glad över att få möjlighet att fram-
föra en hälsning från partiet, från regeringen och också från Göran 
själv.

Låt mig först säga ett hjärtligt grattis till Wanja. Det känns fak-
tiskt tryggt att ha en så entusiastisk och klok kvinna i ledningen för 
Landsorganisationen.

Låt mig också framföra ett tack för ett mycket gott samarbete un-
der de gångna åren. Om arbetarrörelsen ska fl ytta fram sina positio-
ner krävs en levande dialog mellan fackföreningsrörelsen och par-
tiet. En sådan dialog förutsätter att vi lyssnar noggrant till varandra 
och tar del av varandras erfarenheter.

Borgerligheten klagar ofta över de nära förbindelserna mellan 
fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Men i själva verket har 
de aldrig förstått vad facklig-politisk samverkan egentligen handlar 
om. I grunden rör det sig om ett gemensamt uppdrag, att företräda 
samhällets mest utsatta, att klargöra deras perspektiv och att föra 
fram deras krav på förändringar.

För fackföreningsrörelsen har det, såvitt jag förstår, alltid varit vik-
tigt att ha nära till ett politiskt instrument för de förändringar som 
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sträcker sig bortom det man kan komma överens med arbetsgivar-
na om, och för det socialdemokratiska partiet utgör fackförenings-
rörelsen den viktigaste källan till kunskap om hur politiken påver-
kar medborgarna, hur samhällets brister griper in i människors var-
dag och hur förändringar kan öppna nya möjligheter.

Utan samarbetet med fackföreningsrörelsen riskerar det social-
demokratiska partiet att förlora sin sociala förankring. Därför är en 
LO-kongress en viktig stimulans för framtidsdebatten också inom 
det socialdemokratiska partiet. LOs mål för framtiden är värt att 
slåss för även för partiet!

Med ett nära samarbete mellan fackföreningsrörelsen och social-
demokratin kan vi också bättre möta de utmaningar som följer med 
den internationella konjunkturen. Vi har under de senaste åren va-
rit bättre rustade än vår omvärld för att möta den internationella 
lågkonjunkturen. Vi har också ett bättre utgångsläge än de fl esta an-
dra länder när konjunkturen nu vänder. Genom en klok lönestrate-
gi har ni i fackföreningsrörelsen sett till att vi nu har förutsättningar 
för en ökad tillväxt med reala lönehöjningar och för att pressa till-
baka arbetslösheten.

Kongressdeltagare! I år kan vi fi ra ett politiskt jubileum. Det är 
nämligen tio år sedan vi tog över efter regeringen Bildt. Ni minns 
säkert hur det var.

När den borgerliga regeringen avgick var välfärden hotad i grun-
den av ekonomiskt förfall, massarbetslöshet och minustillväxt. Sta-
tens årliga budgetunderskott var gigantiskt – över 200 miljarder. 
Statsskulden växte lavinartat. Den var 84 procent av BNP. Utslaget 
på varje invånare i vårt land innebar det en skuld på 140 000 kro-
nor. Räntan för ett tioårigt lån var 11,25 procent. Arbetslösheten var 
över 8 procent.

Den socialdemokratiska regeringens första uppgift blev att sanera 
ekonomin. Det var, berättar de som var med, inget lustfyllt arbete. 
Men vi lyckade skapa balans i statens ekonomi. Vi fi ck ner statsskul-
den till 50 procent av BNP. Vi halverade arbetslösheten, och vi halv-
erade räntorna. Vi fi ck fart på tillväxten. Sverige har under de senaste 
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tio åren haft en starkare tillväxt än både EU och OECD-länderna.
Eftersom jag som socialminister har förhindrat utförsäljningen av 

vår sjukvård har den borgerliga pressen kallat mig ”stoppministern”. 
Och eftersom de borgerliga tidningarna bara räknar privatiseringar 
och marknadsanpassningar som reformer påstår de att ingenting har 
hänt i vården. För oss andra kan det vara värt att notera följande.

Under saneringsperioden i mitten av 90-talet tvingades kommu-
ner och landsting till omfattande nedskärningar. Men när ekono-
min väl vände kunde vi tillföra nya resurser till vården och omsor-
gen. Sjukvårdens andel av BNP har sedan 1998 ökat från 8,4 pro-
cent till 9,2 procent. Det motsvarar en resursförstärkning på ca 20 
miljarder kronor.

Antalet anställda i kommunernas äldreomsorg har under de se-
naste sex åren ökat med 35 000. Antalet läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor i landstingens sjukvård har ökat med 16 000. Den-
na resursförstärkning har öppnat för en rad reformer: en systema-
tisk prispress på läkemedel, fritt vårdval i hela landet, upprustning 
av primärvården, maxtaxa i äldreomsorgen och inte minst ett hög-
kostnadsskydd i tandvården för alla som är över 65 år och som be-
höver omfattande protetik. Hittills har över 80 000 människor be-
viljats en tandvårdsbehandling som för bara något år sedan var för-
behållen bara de välbärgade.

Apropå gårdagens kongressbeslut om tandvården: Vi ska inte ac-
ceptera att människor tvingas avstå från tandvård av ekonomiska skäl. 
Högkostnadsskyddet för alla över 65 år är ett första steg. När ekono-
min medger det ska vi ta nya steg för att få ett fungerande högkost-
nadsskydd för tandvården för alla.

När vi således ser tillbaka på vad vi har åstadkommit under dessa 
tio år har vi anledning att vara stolta. Vi har återskapat starka stats-
fi nanser, pressat tillbaka den öppna arbetslösheten och genomfört 
kraftfulla satsningar på kunskap och välfärd.

Men vi kan inte vara nöjda. Som en följd av den internationella 
nedgången under de senaste åren har den öppna arbetslösheten sti-
git igen, och trots positiva signaler om en vändning i konjunkturen 
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kan vi ännu inte se någon riktig vändning för sysselsättningen. Det i 
sin tur tvingar kommuner och landsting till smärtsamma besparing-
ar som drabbar alla medborgare. Då växer otryggheten.

Vi har långt kvar innan vi kan vara nöjda. Vi kan vara nöjda bara 
när alla har ett tryggt arbete, när vi har rättvisa löner, när vi har en 
jämlik och jämställd fördelning, när vi har kommit bort från all dis-
kriminering, när vi med en generell och solidarisk välfärd kan erbjuda 
människor trygghet i förändringar och när vi vet att kvaliteten i sko-
lan, vården och omsorgen garanterar både utveckling och trygghet.

Kamrater! Det ligger stora uppgifter framför oss.
Lördagens öppningsspel visade att en kongress först och främst 

är en möjlighet för de valda ombuden, för er, att få utlopp för sam-
hällskritik och att tillsammans med andra ställa krav på förändring 
och förbättring.

Men mellan utskottsarbetet, talarlistorna och propositionsord-
ningarna är en kongress också ett utmärkt tillfälle till eftertanke. Då 
och då känner väl ni alla precis som jag ett behov av att refl ektera 
över varför vi egentligen är med och att svara på frågan: Varför har 
vi gått med i arbetarrörelsen och engagerat oss?

Jag är säker på att de fl esta ger samma svar som jag: Det är en re-
aktion mot orättvisan, mot att somliga obekymrat kan leva i lyx och 
materiellt överfl öd, medan andra knappt kan försörja sig. Det är en 
dröm om ett samhälle där människor möts som jämlikar.

Att engagera sig fackligt och politiskt i arbetarrörelsen är att bin-
da samman kritiken mot vardagens orättvisor med visionen om ett 
jämlikt samhälle och att tillsammans med andra baxa en trög verk-
lighet åtminstone en bit närmare visionen.

Arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen och socialdemokratin väx-
te fram i en tid när den dominerande föreställningen var att ting-
ens ordning inte bestämdes av människan utan av ett oblitt öde el-
ler en oåtkomlig högre makt. Människan hade att anpassa sitt liv till 
ödet eller till vad hon kunde förstå av den högre maktens avsikter. 
Att kräva något annat, något bättre, var ett fåfängt försök att sätta 
sig upp mot den högre makten. Därför mötte arbetarrörelsens med-
lemmar hårt motstånd.
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När de krävde jämlikhet och social rättvisa fi ck de till svar: Stora 
ekonomiska skillnader är välgörande. Det är de förmögna som bär 
upp samhället. Risken för fattigdom är bara stärkande för den all-
männa moralen.

När de krävde allmän och lika rösträtt hytte det gamla klassam-
hällets försvarare med näven och sade: Samhället kommer att van-
skötas om alla får vara med och bestämma. Besluten ska ligga hos 
dem som har en förmögenhet att försvara.

När de krävde arbete åt alla fi ck de höra: Den som inte har något 
arbete får skylla sig själv. För de dugliga och för de plikttrogna fi nns 
alltid uppgifter. Och så är det bra för alla arbetsgivare om det fi nns 
ledigt folk. Det håller lönerna nere och facket borta.

När de krävde en skola åt alla sade högern: Det är slöseri att offra 
resurser på att alla ska bilda sig. Varför ska arbetarna läsa historia och 
skönlitteratur? De behöver på sin höjd kunna räkna och skriva.

Och när de krävde en rejäl pension åt alla svarade överklassen: 
Det är väl upp till var och en att spara till sin ålderdom. Inte kan vi 
gemensamt ta ansvar för att försörja alla gamla.

Men steg för steg röjde arbetarrörelsen undan i denna bråte av 
fördomar. Arbetarrörelsen vann gehör för den enkla tanken att vi har 
lika värde och lika rättigheter och att det är möjligt att bygga ett an-
nat samhälle – om vi vill och om vi bestämmer oss för det.

Det är få om ens någon som idag förnekar allas rätt att vara med 
i besluten om samhällets utveckling, och det är få – fast de faktiskt 
fi nns – som idag öppet argumenterar för ojämlikhet.

De som en gång pläderade för stora skillnader tycks för överskåd-
lig tid ha gett upp hoppet om att vinna gehör för sina idéer. I stället 
har de bytt hållning.

När de inte tror att de kan få stöd för det de egentligen vill på-
står de i stället att alternativet är omöjligt. Så kan vi se hur borgerli-
ga debattörer numera, med en artig bugning, säger att idén med en 
välfärdsstat som ger alla medborgare en god trygghet är en vacker 
tanke – men att den tyvärr är omöjlig.

Vi kan också se hur samhällsvetare av olika slag stiger in på are-
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nan för att just bekräfta denna omöjlighet. De säger inte att det är 
någon orimlig tanke att vi alla ska ha samma rätt till en trygg ål-
derdom eller att alla ska ha rätt till vård. Men de påstår att en rad 
obönhörliga förändringar i vårt samhälle och i vår omvärld lägger 
hinder i vägen.

Den sociala utjämningen hindrar tillväxten, säger de. Internatio-
naliseringen av vår ekonomi, globaliseringen och den demografi ska 
utvecklingen omöjliggör välfärdsstaten. Därför, säger de, är det dags 
för den stora nedmonteringen. Det politiska uppdraget ska bara 
handla om att begränsa och minimera det gemensamma – allt an-
nat är omöjligt.

Den egendomliga tanken bakom detta resonemang tycks vara att 
vi hade råd med social trygghet när vi var fattiga men att ju rikare vi 
blir, desto mindre råd har vi att ta ansvar för varandra.

Den som bemödar sig att gå igenom dessa påståenden kan kon-
statera att de inte håller. Globaliseringen hindrar oss inte från att ge-
mensamt bygga välfärden. Det faktum att vi lever längre och att an-
delen äldre blir större är heller inget hinder. Det är tvärtom något 
som vi har anledning att glädja oss åt. Och jämlikhet är inget hinder 
för tillväxten – tvärtom. De länder i Europa som har de minsta so-
ciala skillnaderna har faktiskt också högst tillväxt.

Visst ställer internationaliseringen och globaliseringen arbetarrö-
relsen inför nya utmaningar. När kapitalet rör sig fritt över nations-
gränserna måste det fackliga arbetet bli gränslöst. Och när marknads-
krafterna är globala måste politiken bli internationell. Men också i 
framtiden gäller att vi själva bestämmer hur vi vill använda resulta-
tet av vårt eget arbete och att vi kan utveckla vår välfärd om vi ser 
till att ha full sysselsättning.

Det är, kamrater, dags att ställa omöjligförklararna åt sidan. Det 
gör vi genom att åter sätta våra visioner och idéer i centrum för sam-
hällsdebatten!

Sedan fl era år vandrar jag några veckor varje vår. Att ge sig ut i 
den svenska naturen och följa några vandringsleder är en märkvär-
dig upplevelse. Här i Sverige står naturen till allas förfogande. Här 
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är det ett lagbrott att sätta upp skyltar med texten ”Privat område 
– obehöriga äga ej tillträde”.

Genom den unika allemansrätten har vi garanterat varje medbor-
gare fritt tillträde oavsett vem som äger marken, och med gemen-
sam planering och gemensamt arbete har vi gjort naturen tillgäng-
lig. Här fi nns planerade leder, vindskydd, övernattningar, eldstäder, 
ja, till och med upphuggen ved.

Ett sätt att beskriva den moderna socialdemokratins vision är att 
utgå från allemansrättens principer. På samma sätt som allemansrät-
ten ger varje medborgare rätt att ta del av naturen ska varje med-
borgare ha rätt till individuell utveckling genom arbete, utbildning, 
kultur, bostad, vård och omsorg.

För oss är det till exempel självklart att den svenska sjukvården 
ska följa allemansrättens principer. Rätten till vård och behandling 
får inte avgöras av den enskildes ekonomi, och sjukvårdens utveck-
ling ska inte bestämmas av vilka delar av vården som ger den snab-
baste ekonomiska avkastningen. Patienten är ingen kund, och vår-
den är ingen marknad!

Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har kommit överens 
om att till hösten presentera regler för sjukvårdens framtida ägarfor-
mer. De nya reglerna sätter stopp för gräddfi ler i vården.

På de sjukhus som vi tillsammans fi nansierar via våra skatter ska 
allemansrätten gälla. Där ska patientens medicinska behov – inte 
plånbokens storlek – vara avgörande.

I den gemensamma vården ska inga förturer ges åt försäkrings-
bolagen. Reglerna innebär också att landstingen inte får överlämna 
driftsansvaret för landstingens sjukhus till vinstutdelande bolag. Vin-
sten ska stanna i vården.

I valrörelsen lovade partiet att under denna mandatperiod genom-
föra en nationell behandlingsgaranti. Den innebär att en patient ska 
erbjudas beslutad behandling inom 90 dagar. Detta är viktigt, om 
vi vill slå vakt om den gemensamma sjukvården. Om inte patienten 
kan erbjudas behandling inom rimlig tid raseras förtroendet för den 
allmänna sjukvården.
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I årets vårproposition har regeringen avsatt resurser för att kun-
na införa en sådan garanti under nästa år. Vi är överens med Lands-
tingsförbundet, som nu har tagit samma beslut på sin kongress, och 
landstingen står nu beredda för att inleda arbetet. Nu väntar vi bara 
på besked från våra samarbetspartier. Vi hoppas naturligtvis att också 
de vill slå vakt om den offentliga sjukvården genom att få ner vän-
tetiderna.

Tillsammans ska vi försäkra oss om att sjukvården blir en del av 
allemansrätten. Det, kamrater, är det värt att slåss för!

Allemansrättens idéer ska naturligtvis gälla också äldreomsorgen. 
Ofta får jag frågan: Har vi en god äldreomsorg i Sverige idag? Möjli-
gen blir den som frågar lite överraskad när jag säger: Nej, det har vi 
inte – inte än. Även om vi kan vara stolta över mycket i äldrevården 
kan vi konstatera att vi har mycket kvar innan vi kan vara nöjda.

Sanningen är att vi aldrig har haft en riktigt god omsorg om de 
äldre. I slutet av 1940-talet gjorde Ivar Lo Johansson på uppdrag av 
tidningen Vi en resa genom Sverige, från Ystad till Haparanda, för att 
skildra den tidens åldringsvård. Det var en skildring av stor misär.

Den svenska åldringsvården präglades under många år av att de 
äldre fördes samman i väldiga ålderdomshem, ofta med jättelika, 
anonyma vårdsalar. Så sent som i valrörelsen 1985 – det är bara 19 
år sedan – var det många som ansåg att idén om ett eget rum i lång-
vården, som man då sade, var fullkomligt orealistisk. Men steg för 
steg har äldreomsorgen byggts ut. Idag är vårt gemensamma ansvar 
för att garantera en trygg ålderdom tydligt: alla ska ha rätt till en god 
vård på äldre dagar.

Vård och omsorg på lika villkor kräver en gemensamt fi nansie-
rad och demokratiskt styrd äldreomsorg. Alternativet – en äldreom-
sorg byggd på privata försäkringslösningar – skulle oundvikligen leda 
till stora klyftor.

För att trygga en äldreomsorg för alla på lika villkor krävs en lång-
siktig handlingsplan. Regeringen har därför inlett ett samarbete med 
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet om framtidens 
äldreomsorg. Vi ska tillsammans redovisa hur vi klarar äldreomsor-
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gens långsiktiga fi nansiering. Och vi ska visa att vi kan klara perso-
nalrekryteringen.

För det krävs att kommunerna erbjuder goda anställningsvillkor, 
stimulerande arbetsmiljöer, ökat medbestämmande för personalen 
och kompetensutveckling. Tio statliga myndigheter fi ck för två år 
sedan i uppdrag att utarbeta en nationell plan för att klara personal-
rekryteringen. Häromdagen kom deras förslag. Det ska bli ett om-
sorgslyft.

De närmaste årens reformpolitik måste naturligtvis också handla 
om våra barn och ungdomar. Barn ska inte behöva leva i fattigdom 
i Sverige. Insatser som höjt underhållsstöd och bättre bostadsbidrag 
görs nu för att förbättra situationen för utsatta barn.

Satsningen på fl er lärare och fl er andra vuxna i grundskolan och 
förskolan fortsätter. Vi behöver gå igenom ungdomars villkor på bred 
front. Arbetslösheten bland unga måste minska. Anställningsformer-
na måste bli färre och otrygga villkor bekämpas. Alla unga måste ges 
möjlighet att gå ut på arbetsmarknaden med goda kunskaper. Ung-
domars ökade ohälsa – inte minst bland fl ickor – måste uppmärk-
sammas. Möjligheten för unga människor att skaffa sig en egen bo-
stad måste förbättras.

Bästa kongressdeltagare! För att klara dessa välfärdsmål fordras 
att fl er kommer i arbete. Därför är det fullkomligt oacceptabelt att 
mer än en kvarts miljon människor idag är öppet arbetslösa och att 
lika många tvingas vara borta från jobbet på grund av sjukdom. Vi 
måste pressa tillbaka arbetslösheten under 4 procent. Full sysselsätt-
ning är målet!

Därför krävs en ekonomisk politik som stimulerar tillväxt och sys-
selsättning och som skapar förutsättningar för fl er jobb i företag och 
i offentlig sektor. Vi måste se till att människor kan komma tillbaka 
till trygga och meningsfulla jobb. Kampen mot ohälsa måste fortsät-
ta. Inom arbetsmarknadspolitiken höjs nu ambitionerna. Möjlighe-
terna för invandrarna att få arbete ska öka genom särskilda insatser. 
Jobben för arbetshandikappade ska bli fl er.

Det är värt att slåss för allas rätt till ett tryggt arbete!
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Kamrater! Förra helgen inbjöds de svenska väljarna att utse leda-
möter i EUs parlament. Mer än 60 procent avstod från att använda 
sig av denna möjlighet, och av dem som röstade var det bara en fjär-
dedel som röstade på socialdemokraterna.

Detta är ett uselt valresultat för oss socialdemokrater. Det är uselt 
i förhållande till våra förväntningar, och det är uselt i förhållande till 
förra EU-valet. Det fi nns all anledning att fundera noga på vad det-
ta vittnar om.

Nu krävs det en noggrann analys inom arbetarrörelsen av vad som 
har hänt och vilka slutsatser vi ska dra. Det enda glädjande är att 
väljarna inte omedelbart kopplar ihop EU-frågan med den allmänna 
hållningen till socialdemokratin och dess värderingar. Socialdemokra-
terna åtnjuter fortfarande ett mycket starkt stöd hos väljarna.

Däremot är det naturligtvis inte möjligt att behålla ett allmänt för-
troende om det för lång tid fi nns en klyfta mellan partiet och väljarna 
i en av de stora framtidsfrågorna, nämligen vilken roll vi ska spela i 
Europa och vilken roll Europa ska spela i det svenska samhället.

En sak är säker: Vi måste tydligare klargöra att Europapolitiken 
innehåller samma motsättningar mellan marknaden och det gemen-
samma och mellan höger och vänster som den svenska politiken. Vi 
måste föra samma kamp mot högerkrafterna i Europa som här hem-
ma. Det handlar om rätten till trygga jobb, kamp mot lönedumpning 
och rätten att själva bestämma över vår välfärd.

Kamrater! Starka krafter vill bryta upp den svenska modellen. Re-
sursrika kapitalintressen vill komma in i den del av samhället som 
vi i demokratisk ordning har bestämt att vi solidariskt ska ta ansvar 
för. De privata försäkringsbolagen vill ta hand om en växande del av 
fi nansieringen av sjukvården och äldreomsorgen. Privatkapitalet vill 
ta över vårdproduktionen. Privathandeln vill ta över läkemedelsför-
säljningen.

Dessa intressen backas upp av allehanda tankesmedjor, propa-
gandacentraler och borgerlig press, allt under den gemensamma pa-
rollen: Den svenska modellen, med solidarisk fi nansiering och ett ge-
mensamt ansvar, är ute – nu är det dags för marknaden.
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Jag vet att det är tufft att stå emot. Men jag vet också att det är 
absolut nödvändigt. När det privata vinstintresset är som mest ag-
gressivt måste vi ha kraft att hävda den enkla idén om alla männis-
kors lika värde. Då ska vårt besked vara att vi ska utveckla välfärden 
– inte avveckla den.

Då krävs det, kamrater, en aktiv och kraftfull fackföreningsrörel-
se! Tack ska ni ha!

Anförandena av Kari Tapiola, FFI, och John Monks, EFS, fi nns 

under dagordningspunkt 17.
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                                    Punkt 3

Rapport från fullmakts-
granskningskommittén
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Lördagen den 19 juni

Hans Olsson, LO-revisor:
Enligt Landsorganisationens stadgar paragraf 4 mom 4 ska manda-
ten fördelas mellan förbunden i förhållande till det antal medlem-
mar som förbunden enligt de medlemsrapporter jämlikt paragraf 12 
mom 3 som varit tillgängliga minst fem månader före kongressens 
öppnande.  

I enlighet med stadgarna har till grund för beräkningen av repre-
sentationen vid kongressen lagts medlemsrapporterna per den 31 de-
cember 2002. Enligt denna rapportering var vid nämnda tidpunkt 
16 förbund med 1 660 443 aktiva medlemmar anslutna till Lands-
organisationen. Under kongressperioden har Lantarbetarförbundet 
gått samman med Kommunalarbetareförbundet och Försäkringsan-
ställdas förbund övergått till TCO.

Samtliga förbund är representerade vid kongressen och ombu-
dens antal är 300. Vidare deltar styrelsens 15 ledamöter och repre-
sentantskapets 106 ledamöter. Dessutom tillkommer fyra revisorer, 
varav en auktoriserad, svenska och utländska gäster samt funktionä-
rer och tjänstemän.

Yttrande-, förslags- och rösträtt har enligt stadgarna, de 300 om-
buden, 15 styrelseledamöter och representantskapets 106 ledamö-
ter, sammanlagt 421 personer. Yttrande och förslagsrätt har dess-
utom de tre förtroendevalda revisorerna samt de funktionärer och 
tjänstemän som är föredragande vid kongressen eller genom särskilt 
medgivande ges denna rätt.

Då vi funnit fullmakterna vara i behörigt skick och representa-
tionsrätten i överensstämmelse med gällande stadgar och nämn-
da rapporter, föreslår vi, LO-revisorerna, att kongressen godkänner 
samtliga mandat. 
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Rapport från Uppropet
 

Ulla Lindqvist, styrelsen:
Liksom vid de tidigare kongresserna har vi prickat av de röstberättigade 
deltagarna  vid ingången. De uppgick till 416 röstberättigade. I dessa 
ingår ombud, ledamöter av representantskapet och LOs styrelse.

Följande har beviljats permission: Radina Raicevic, Hotell och 
Restauranganställdas förbund permission den 19 juni och Birgitta 
Widén, Industrifacket, från kl 14.00 den 19 juni. 

Följande personer kommer senare på grund av transportproblem: 
Lars-Åke Almqvist, Anette Brattberg och Anita Lundberg, samtliga 
från Kommunalarbetareförbundet.

Följande förändringar har skett i den deltagarförteckning som 
fi nns i kongressguiden: 

För ombuden:
Gun-Britt Arvholm, Kommunalarbetareförbundet, 
har ersatts av Meta Finnkvist.
Mats Hansson, Kommunalarbetareförbundet, 
har ersatts av Anders Pettersson.
Conny Ohlsson, Kommunalarbetareförbundet 
har ersatts av Britt Israelsson.
Margareta Palmedal, Kommunalarbetareförbundet, fi nns upptagen 
som representantskapsledamot men går in som ombud.
Anne Georgsson ersätter Margareta som representantskapsledamot.
Conny Johanssson, Metallindustriarbetareförbundet, 
har ersatts av Olle Robertsson.
Arianne Sundman, SEKO, har ersatts av Christina Wärn.
Ann-Marie Pettersson, Skogs- och Träfacket, 
har ersatts av Ronny Nilsson.

För Representantskapet:
Tommy Olausson, Elektrikerförbundet, 
har ersatts av Göran Olsson
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Annika Jansson, Kommunalarbetarförbundet, 
har ersatts av Anita Lundberg.

Jag hemställer att kongressen att kongressen fastställer deltagarför-
teckningen.

Beslut
Kongressen beslutade

att fastställa deltagarförteckningen.
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Deltagarförteckning

Förbundens ombud

Namn    Hemort

Byggnadsarbetareförbundet
Roland Andreasson  Örby
Mats Arnsmar   Mölndal
Gunnar Dahlberg  Umeå
Jan Ejdersund   Uppsala
Mats Engström   Västerås
Tommy Fundin  Söderhamn
Richard Hellmark  Sundbyberg
Lars Hildingsson  Malmö
Anders Johansson  Lundsbrunn
Mats Johansson  Helsingborg
Torgny Johansson  Solna
Lars Karlsson   Norrköping
Lars Mejern Larsson  Karlstad
Tord Persson   Lund
Arnold Pettersson  Trollhättan
Bertil Pääjärvi   Kalix
Lars Svensson   Malmö
Kjell-Åke Trygg  Jönköping

Elektrikerförbundet
Rune Larsson   Jonstorp
Peter Svensson   Umeå
Nicklas Tempel   Nacka
Ronny Wenngren  Skarpnäck

Fastighetsanställdas förbund
Mohamad El-Marghichi Sundbyberg
Birgitta Eriksson  Östersund
Thomas Gustavsson  Göteborg
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Tommy Nilsson  Halmstad
Yvonne Nygårds  Falun
Marie-Louise Olsson  Varberg
Leif Rohdin   Kalmar

Grafi ska Fackförbundet
Stefan Granér   Hägersten
Lennart Haglund  Nybro
Lorentz Lundgren  Strömstad
Thomas Persson  Ystad
Victoria Strand   Ätran

Handelsanställdas förbund
Per Erik Andersson  Skellefteå
Tomas Andersson  Uppsala
Tord Bengtsson   Söderköping
Annika de Klonia  Bandhagen
Claudio Estrada-Astudillo Haninge
Maria Hammarlund  Söderhamn
Matthias Henriksson-Grahn Vårby
Torgny Jacobsson  Gävle
Rose-Marie Johansson  Nora
Linda Jonsson   Östersund
Christina Jungevi  Hjälteby
Arja Kantomaa   Haparanda
Anders Kjellsten  Karlstad
Christel Kuparinen  Växjö
Ronny Larsson   Malungsfors
Monica Lindström  Tibro
Karin Malmfjord  Tärnaby
Therese Möller   Staffanstorp
Dan Nilsson   Västervik
Lena Nyman   Sandviken
Kerstin Rosell   Falkenberg
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Michael Sjörén   Hanaskog
Inger Sjöstrand   Dala-Husby
Eva Strömberg   Strängnäs
Marie Söderqvist  Huskvarna
Gunnel Tegnér   Munka-Ljungby

Hotell och Restaurang Facket
Margit Bik   Halmstad
Stefan Davidsson  Nässjö
Dan Fransson   Stockholm
Therése Hulthén  Stockholm
Peter Larm   Göteborg
Tomas Pettersson  Stockholm
Katarina Prodan  Bålsta
Helena Proos   Enköping
Radina Raicevic  Malmö
Kaj Wesslén   Sundsvall

Industrifacket
Robert Bengtsson  Herrljunga
Lena Blomkvist  Nyköping
Peter Danielsson  Alstermo
Catharina Hellerstedt  Hägersten
Stefan Hultman  Sundsvall
Bo Johansson   Umeå
Conny Jonsson   Ljusne
Hans-Åke Mårtensson  Åkarp
Pentti Niemi   Stockholm
Åke Nilsson   Johannishus
Jan Rydh   Vittaryd
Kurt Walther   Stockholm
Birgitta Widén   Stockholm
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Kommunalarbetareförbundet
Majlene Ahlgren  Enköping
Ricardo Amio   Sävedalen
Bertil Andersson  Skepplanda
Billy Andersson  Sveg
Camilla Andersson  Vintrosa
Rolf Andersson   Stockholm
Dan Arvidsson   Ödåkra
Roger Behrendtz  Umeå
Solveig Berglund  Sorsele
Eivor Blomstrand  Åskloster
Margareta Bohman  Stenhamra
Christina Bondelid  Stockholm
Anette Brattberg  Uddevalla
Gunn Bredstedt  Linköping
Lena Byström   Bjästa
Sirpa Bäckström  Luleå
Stefan Carlsson  Jönköping
Claes Dahlqvist  Katrineholm
Carina Dahlström  Göteborg
Christina Dahlström  Skene
Göran Dellentoft  Hudiksvall
Anna-Bella Eklund  Örebro
Bengt Ekstrand   Ystad
Tommy Eliasson  Färjestaden
Sten Elofson   Flen
Annica Enbom   Hallstahammar
Ann-Katrin Eneblom  Karlskoga
Karl-Henric Ericsson  Stockholm
Martina Fagerström  Lindås
Annika Falk   Kungsängen
Meta Finnkvist   Uddeholm
Karin Fornander-Sundberg Aska
Hans Forsberg   Torsåker
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Peter Freij   Ryssby
Dan Gabrielsson  Falköping
Rosa Gardtman  Västerlanda
Sonja Glans   Malmö
Ewa Glimhed   Malmö
Ewa Groth-Larsson  Oviken
Susanne Gällhagen  Tyresö
Mikael Hansson  Kode
Ulf Hansson   Bromölla
Annelie Hellander  Borlänge
Bo Hjalmarsson  Braås
Britt Israelsson   Nybro
Gladys Jannelli   Angered
Britt Janwald   Fagersta
Reneé Jeryd   Gråbo
Jörgen Johansson  Åby
Kerstin Johnson  Karlstad
Marie Jokio   Bandhagen
Marie-Louise Jonander  Norrköping
Birgitta Jonsson  Västerås
Magnus Jonsson  Dalhem
Birthe Josephson  Uppsala
Hans Jönsson   Eksjö
Anette Karlsson  Sävsjö
Bengt-Göran Karlsson   Hjo
Ann-Ci Larsson  Hedemora
Ann-Margreth Larsson  Höganäs
Berit Larsson   Tumba
Henrik Larsson   Trollhättan
Lars-Göran Lehrmark  Tungelsta
Marianne Lindberg  Piteå
Mats Lindblad   Vallåkra
Lotta Lundén   Sundbyberg
Leif Lundgren   Lomma
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Despina Mavrokostidou Hägersten
Anna-Riekje Niburg  Mora
Päivi Nieminen  Angered
Per Nilsson   Boden
Irma Numelin   Forsa
Eva Olofsson   Lycksele
Rosemarie Olofsson  Knislinge
Hans Olsson   Karlstad
Lena Ottosson   Halmstad
Margareta Palmedal  Visby
Håkan Persson   Torslanda
Åsa Persson   Delsbo
Anders Pettersson  Åkersberga
Magnus Pettersson  Ronneby
Marianne Pettersson  Trelleborg
Barbro Pousette  Tumba 
Lena Retzius   Stockholm
Jimmy Runesson  Kävlinge
Bo Sandholm   Haninge
Eivor Sandström  Glommersträsk
Lars-Åke Sandström  Älta
Yvonne Schelander  Haninge
Erik Sjödin   Sollefteå
Inger Strömblad  Uppsala
Elisabeth Strömqvist  Härnösand
Eva Strömqvist   Holmsjö
Birgitta Sundkvist  Ludvika
Jan-Eric Swedman  Enköping
Carina Svensson  Malmö
Johanna Svensson  Falköping
Michael Svensson  Halmstad
Håkan Unnerdal  Eskilstuna
Kent Wall   Haninge
Anja Westberg   Berghem
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Ewa Wetterström  Stockholm
Elenor Wikman  Fagersta
Yeshiwork Wondmeneh Tumba
Suzie Vondracek  Saltsjöbaden
Christina Zedell  Tullinge
Annika Örn   Borås

Livsmedelsarbetareförbundet
Anders Hernborg  Göteborg
Benny Jönsson   Kristianstad
Eva Karlsson   Stockholm
Pauli Kristiansson  Stockholm
Carl Gunnar Krooks  Lunde
Johan Larsson   Skellefteå
Mikael Nilsson   Stockholm
Kersti Sandberg  Kumla

Metallindustriarbetareförbundet
Jan-Erik Abrahamsson  Mörrum
Ann-Christine Adamsson Haninge
Lennart Alverå   Göteborg
Torgny Ammunet  Bankeryd
Alf Andersson   Brålanda
Jan-Åke Andersson  Avesta
Olle Andersson  Alvesta
Simon Andrijevski  Landskrona
Bengt Antoniusson  Oxie
Ann-Christine Antonsson Uddevalla
Niklas Aus   Mjölby
Per Bastrup   Sollentuna
Anette Berg   Tobo
Thomas Bergh   Alingsås
Mats-Ove Berglund  Gideå
Björn Bågfelt   Ålem
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Kennet Carlsson  Göteborg
Sören Carlsson   Oxelösund
Kristina Davidsson  Kumla
Dan Eriksson   Sundsbruk
Kennet Eriksson  Skövde
Morgan Fagerström  Träslövsläge
Joachim Fors   Sösdala
Martin Gunnarsson  Hok
Ulf Hansson   Dala-Husby
Anne Helin   Göteborg
Per Hyytiäinen   Karlstad
Håkan Jivesand  Arvika
Kent Johansson   Köpingebro
Per-Erik Johansson  Sävar
Roger Karlstedt  Motala
Jorma Keski-Saari  Guldsmedshyttan
Ingrid Körberg   Hallstahammar
Ingemar Larsson  Mora
Otto Larsson   Överkalix
Jan Anders Lindfors  Lyckeby
Eric Lindqvist   Skellefteå
Lars-Erik Lordh  Flen
Sirpa Mäkipää   Eskilstuna
Ingvar Nilsson   Kalmar
Jan Nilsson   Skarpnäck
Egon Ohlsson   Munka-Ljungby
Örjan Olsson   Bollnäs
Hans Pettersson  Norrköping
Mats-Ove Pettersson  Gävle
Olle Robertsson  Sölvesborg
Mats-Åke Selfors  Västerås
Sirpa Sirviö   Trollhättan
Tommy Stensson  Burseryd
Ronny Strömberg  Hällefors
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Jonas Sundström  Lidköping
Lennart Thörnlund  Luleå
Yvonne Wretman  Åtvidaberg

Musikerförbundet
Tony Madsen   Stockholm

Målareförbundet
Curth Eriksson   Växjö
Jan-Olof Gustavsson  Hägersten
Hans Lindberg   Holmsund

Pappersindustriarbetareförbundet
Anders Berlin   Norrköping 
Lars-Göran Johansson  Falun
Ola Johansson   Dalskog
Ulf Pettersson   Göteborg

SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Lena Aldenmark  Helsingborg
Christer Alnebratt  Karlstad
Gerardo Berrios  Sköndal
Ronny Beyer   Borlänge
Jerker Dahlberg  Kågeröd
Christine Dougias Andersson Tumba
Bo Ericson   Örebro
José Blanco Garcia  Tyresö
Bjarne Isacson   Sollentuna
Eva-Lena Jansson  Örebro
Lars Johansson   Karlsborg
Annika Kallin   Domsjö
Carina Lindström  Frösön
Peter Lundmark  Umeå
Roal Nilssen   Åkersberga
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Lars-Olov Pettersson  Johanneshov
Kenny Reinhold  Hisings Backa
Eva Sjöstedt   Malmö
Paul Svensson   Billesholm
Helen Thornberg  Solna
Christina Wärn   Hasselfors

Skogs- och Träfacket
Tony Berggren   Stenstorp
Alf Hallén   Torpshammar
Kenneth Johansson  Mörlunda
Thomas Johnsson  Skeppshult
Björn Jönsson   Sävsjö
Jimmy Landefjäll  Emmaboda
Kurt Larsson   Överkalix
Lena Mattsson   Enskededalen
Ronny Nilsson   Osby

Transportarbetareförbundet
Per-Erik Andh   Visby
Annika Hedström  Örebro
Ronny Jönsson   Anderstorp
Magnus Lagerqvist  Huskvarna
Peter Lövkvist   Valbo
Bo Nilsson   Vällingby
Kersti Norén Dahlström Asarum
Annika Persson   Nyköping
Sven-Inge Persson  Björbo
Karin Peterson   Torslanda
Poul Rask   Lidköping
Mattias Risslén   Umeå



r a p p o r t  f r å n  f u l l m a k t s g r a n s k n i n g s k o m m i t t é n | 81

Representantskapet

Byggnadsarbetareförbundet
Lars Aveholt
Gunnar Ericson
Åke Ericsson
Thomas Gustavsson
Leif Jansson
Torbjörn Molander

Elektrikerförbundet
Stig Larsson
Claes Göran Olsson 
Jonas Wallin

Fastighetsanställdas förbund
Anders Bergsten
Pia Håkansson
Sten-Erik Johansson

Grafi ska Fackförbundet
Tommy Andersson
Hans Eriksson
Michael Nyqvist

Handelsanställdas förbund
Anita Bergström
Maria Bosdotter
Urban Dalgren
Lars-Anders Häggström
Gunilla Karlsson
Anders Rydahl
Helén Sandgren-Stenmark
Björn Sjöblom
Tommy Tillgren
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Hotell och Restaurang Facket
Birgitta Kihlberg
Ella Niia
Per Persson
Carina Wendle

Industrifacket
Leif Håkansson
Kristina Häggman
Marie Nilsson
Vivi-Ann Roos
Hans-Erik Svensson

Kommunalarbetareförbundet
Lars-Åke Almqvist
Birgitta Andersson
Marianne Andersson
Birgitta Asklöf
Anders Bergström
Kristina Björk
Hans Björkman
Monica Bäckman
Ewa-Britt Dahl
Evy Eriksson
Anne Catrine Fornedal
Anne Georgsson
Marianne Giheden
Elisabet Hammarstedt
Lennart Johansson
Siw Karlsson
Anita Lundberg
Eva Nilsson
Tommy Nilsson
Rose-Marie Norberg-Lundh
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Karin Näsmark
Ronald Ohlsson
Ronny Olsson
Håkan Pettersson
Lars Randerz
Gerda Svendsen
Christer Thilén
Claes-Göran Thunberg
Lasse Thörn
Hans Unander
Inga-Lena Wallin

Livsmedelsarbetareförbundet
Berith Andersson
Åsa Hååkman
Gerald Lindberg
Hans-Olof Nilsson

Metallindustriarbetareförbundet
Karl-Anders Andersson
Håkan Arnelid
Martin Burén
Lena Fornstedt
Kennet Freiholtz
Ulla Heikkilä
Conny Holm
Birgitta Lanér
Bengt Larsson
Olle Ludvigsson
Stefan Löfvén
Jan Nilsson
Rune Nyström
Bjarne Rasmussen
Berth Thulin
Anders Tiderman
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Musikerförbundet
Jan Granvik

Målareförbundet
Hans-Åke Engdahl
Lars-Åke Lundin

Pappersindustriarbetareförbundet
Dick Gidlöf
Bengt Hallberg
Carina Magnusson-Fernlund

SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Tomas Abrahamsson
Yvonne Hansson
Sven-Olof Hellman
Göran Larsson
Gabriella Lavecchia
Karl-Göran Mattsson
Göran Olsson

Skogs- och Träfacket
Åsa Arvidsson
Patrik Björck
Kjell Dahlström
Magnus Johansson

Transportarbetareförbundet
Anders Berg
Claes Linder
Sten-Ove Niklasson
Ali Shibl
Martin Viredius
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LOs styrelse
Leif Håkansson 
Ulla Lindqvist 
Wanja Lundby-Wedin 
Erland Olauson 
Hans Tilly 
Hans Öhlund 
Jan Österlind 
Ninel Jansson 
Leif Ohlsson 
Ylva Thörn 
Åke Södergren 
Göran Johnsson 
Sune Ekbåge 
Jan Rudén 
Per Winberg 
 

Revisorer
Åke Danielsson
Claes Nykvist 
Sten Lundqvist 
Hans Olsson 

Svenska gäster
Regeringen
Lars-Erik Lövdén
Barbro Holmberg
Carin Jämtin
Lars Engqvist
Berit Andnor
Pär Nuder
Marita Ulvskog
Leif Pagrotsky
Hans Karlsson
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Socialdemokratiska partistyrelsen
Lars Stiernqvist
Mona Sahlin
Bosse Ringholm
Britt Bohlin Olsson
Agneta Karlsson
Brigitta Lönegård
Caroline Helmersson Olsson
Bernt Jansson
Kjell Westerlund

AFA Försäkring
Torgny Wännström

Arbetarnas Bildningsförbund
Elsie Bäcklund Sandberg

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Karin Englund

Arbetets Museum
Anders Lind

Arbetsmarknadsråd Washington
Ragne Beiming

Bilda Förlag
Bengt Fasth

Broderskapsrörelsen
Anna Berger Kettner
Olle Burell
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Folkets Hus och Parker
Åke Gustavsson

Folkrörelsernas Servicecenter
Lars Burman

Folksam-LO Fondförsäkring
Jan Karlsson

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Rune Åberg

Föreningssparbanken
Kjell Andersson

HSBs Riksförbund
Jan Hellman

Kooperativa förbundet KF
Nina Jarlbäck

LO-TCO Rättsskydd AB
Dan Holke

Nordea
Göran Palmgren

Olof Palmes Internationella Centrum
Thomas Hammarberg

Pensionärernas Riksorganisation, PRO
Nils Gustavsson



88 ❘ r a p p o r t  f r å n  f u l l m a k t s g r a n s k n i n g s k o m m i t t é n

Riksbyggen
Ronnie Andersson
Göran Krona

Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Peter Schönefeld

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet
Nalin Pekgul

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet
Ardalan Shekarabi

Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO
Anna Ekström

Sveriges Konsumentråd
Charlotte Hedin

Sveriges Kristna Råd
Åke Nordqvist

Tjänstemännens Centralorganisation
Sture Nordh
Bengt Nörby

Unga Örnas Riksförbund
Monica Green

Arbetsmiljöverket
Kenth Pettersson

Arbetslivsinstitutet
Lars Magnusson
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Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS
Anders L Johansson

Medlingsinstitutet
Anders Lindström

Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning, HomO
Christine Gilljam

Brunnsviks folkhögskola
Sanna Melin

Runö Folkhögskola
Tage Johansson

Örenäs Folkhögskola
Rose-Marie Andersson

LO-TCO Biståndsnämnd
Håkan Löndahl

Prevent
Henrik Lindahl

Trygghetsfonden SAF-LO
Gunnila Rudebeck

Verdandi
Inge Fäldt

Fora Försäkring
Anders Modig
Börje Grahn
Henry Persson
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Enskilda personer
Sune Ahlén
Bo Bergnehr
Rune Blomkvist
Björn Burell
Bo Carlsson
Boel Carlsson
Curt G Carlsson
Inger Carlsson
Kalle Danielsson
Sture Edvall
Torbjörn Ekelund
Mauritz Eliasson
Barbro Eriksson
Ove Eriksson
Lars-Erik Esbjörnsson
Harry Fjällström
Kerstin Garneij
Nils Gunnarsson
Kenneth Gustafsson
Anita Hagelin
Eva Hummelgren
Leif Hägg
Sven-Olof Hägglund
Sterne Johannesson
Bo Johansson
Ulla Johansson
Bertil Jonsson
Barbro Karlsson
Erik Karlsson
Kent Karlsson
Roger Karlsson
Ingalill Landqvist-Westh
Rolf Lindh
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Rudolf Meidner
Rune Molin
Gunvor Ngarambe
Carina Nilsson
Kurt Norberg
Göte Nyberg
Gustav Persson
Lars-Göran Pettersson
Leif Pettersson
Björn Samuelsson
Gösta Sandberg
Gertrud Sigurdsen
Lennart Sjöberg
Lars Starkerud
Bo Tengberg
Håkan Walander

LO-distriktens ordförande
Anders Andersson
Bo Andersson
Hasse Andersson
Claes Bloch
Svante Bylund
Urban Dahlgren
Ann-Marie Fagerström
Gun Gustafsson
K G Hammarberg
Nils-Göran Holmqvist
Per Hägglund
Lena Israelsson
Conny Kristensen Gahnström
Göte Wahlström
Rolf Wiberg
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Utländska gäster

EFS
John Monks

FFI
Guy Ryder

ICATU (Internationella arabiska fackliga samorganisationen)
Rajab Maatouk

ILO
Kari Tapiola

NFS
Anders Larsson

SAMAK
Peter Palshöj

TUAC
Veronica Nilsson

Belgien
Marc Leemans, CSC
Rudy de Leuuw, FGTB

Canada
Kenneth V Geogetti med fru Cindy Oliver, CLC
Stephen Benedict, CLC

Colombia
Boris de Jesús Montes de Oca Anaya, CUT
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Danmark
Tine Aurvig-Huggenberger, LO
Hans Jensen, LO

Estland
Harri Taliga, EAKL

Finland
Pirkko Nikula, STTK
Marjaana Valkonen, SAK
Eija Hietanen, SAK

Frankrike
Marie-José Fleury, CFDT
Francine Blanche, CGT
Yves Veyrier, FO

Grekland
Christos Polyzogopoulos, GSEE
Zoe Tzotze, GSEE

Holland
Claire Courteille, FNV

Island
Gretar Thorsteinsson, ASI

Italien
Carmelo Cedrone, UIL
Guiseppe Iuliano CISL
Gianni Vinay, CGIL

Japan
Mr Shigeru Nakajima, JTUC-Rengo
Akiku Okubo, JTUC, Rengo
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Kenya
George Odiko, COTU

Nigeria
Ivor M Takor, Nigeria Labour Congress

Norge
Randi Björgen, YS
Gerd-Liv Valla, LO
Roar och Astrid Flåthen, LO
Ingunn Yssen, LO

Palestina
Nasser Younis, PGFTU
Neda Abu Zanet, PGFTU

Polen
Andrzej Matla, NSZZ Solidaritet

Portugal
Joao de Deus Pires, UGT-P med Maria Fernandez
Anabela Magalhaes, CGTP

Ryssland
Anatoly Surin, FNPR

Spanien
Javier Doz, CC.OO
Manuel Bonmati, UGT

Storbritannien
Roger Lyons med fru Kitty, TUC
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Sydafrika
Joe Nkosi, COSATU

Turkiet
Mahmut Seren, Disk
Kani Beko, Disk

Tyskland
Thorben Albrecht, DGB

Ungern
Erika Koller, Liga

USA
Jerry Zellhoefer, ALF-CIO

Zimbabwe
L Matombo, ZCTU

Österrike
Karl-Heinz Nachtnebel, ÖGB

Ambassader i Stockholm
Frank Hempel, tyska ambassaden
V Barbin, ryska ambassaden
N Pjatkov, ryska ambassaden
R Mironov, ryska ambassaden
Alexej Takhnenko, ryska ambassaden
Anthony Cary, brittiska ambassaden
Claes Bertilsson, brittiska ambassaden
Peter Pramberger, Österrikes ambassadör
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LO
Administrativa enheten
Yvonne Strömberg
Armando Pérez Castro
Halina Salo
Veronica Santana
Sören Selberg 
Anneli  Alriksson
Rose-Marie Andersson
Bo Bylund
Eva Bystedt
Carlos Gutiérrez
Carlos Cabrera
Zenebech Eriksson
Ann-Charlotte Karlsson
Lena Linderoth
Zofi a Teng
Henning Svensson
Ulf Åhman

Arbetsutskottet
Gunilla Lundén
Eva From
Gunnel Eriksson
Mats Eriksson
Johan Hall
Heli Kärkkäinen
Ann Larsson
Ulla-Britt Larsson
Lise-Lott Hansson

Ekonomienheten
Kjell Ahlberg  
Ann-Christin Thurby
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Bo Abrahamsson
Anders Andersson
Lars Arwidsson
Sture Hertz
Ann-Christine Gezelius
Gerardo Saez
Akat Saginer
Erik Spernaes

Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter 
Dan Andersson
Monika Arvidsson
Maud Jansson 
Berit Göthberg
Maria-Paz  Acchiardo
Jeanette Bergström
Per Johansson 
Åsa-Pia Järliden-Bergström
Yvonne  Bohlenius
Jenny Lindblad
Lars Ernsäter
Lena Westerlund
Annette Hermansson
Anna Thoursie
Albin Kainelainen
Inger Lenas
Ann-Kirsti Löfgren
Kicki Malmström
Mats Morin
Annelie Palm
Monica Pettersson
Thord Pettersson
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Enheten för facklig utbildning
Marie Linder  
Marianne Thelenius
Sara Jägare
Roger Svensson
Sonnie Knutling
Ewa Lundell
Bo Carselid
Birgitta Ekstam
Anna Hansen Plog
Magnus Johansson
Jonas Ivman
Ann-Christin Holgersson
Johnny Hägerman
Yvonne Persson
Helén Pettersson
Olle Sahlström
Björn Arnoldhsson

Internationella enheten
Ulf Edström
Lena Jeanneret 
Lise-Lott Lenberg
Lars Nyberg
Gunilla Persson
Anne Rautiainen-Nylund
Bo Rönngren
Malgosia Stefaniak
Torbjörn Strandberg
Keth Thapper 

Informationsenheten
Birgitta Jönsson
Margareta Thorell
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Göran Larsson
Annette Kirmo 
Riitta Venäläinen
Marja Koivisto
Åsa Nordenskiöld
Agneta Carleson
Arne Ahlström
Lotta Grönblad
Reine Boström
Pamela Flores
Peter Forsström
Jonas Hellberg
Conny Hellström
Ronny Holmberg
Christina Jonsson
Rita Ingemarsson
Ingemar Olsson
Mikael Romero
Kim Sundström
Rose-Mari Södergren
Jan Sparrman

IT-enheten
Mats Jönsson
Jörgen Andreasson
Lars Gustafsson
Peppe Jämsä
Rickard Schuber
Rachid Zeitoun

Löne- och välfärdsenheten
Jörgen Andersson
Anita Järvenpää
Sten Gellerstedt
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Ingemar Göransson
Renée Andersson
Ingela Goding 
Sven  Bergström
Tore Lidbom
Åke Henriksson
Christina Järnstedt
Åsa Forssell
Mats Larsson
Susanne Lönnberg
Elisabet Lönnroos
Sven Nelander
Ann-Christin Nero
Stefan Wiberg
Håkan Löfgren
Persson Inger
Palle Carlsson
Per Bardh

Näringspolitiska enheten
Irene Wennemo
Eva Medici
Pelle Lantz
Thomas Fredén
Jan-Erik Moreau
Kristina Mårtensson 
Sven Nyberg
Filis Sigala
Thomas Hagnefur
Mats Sundberg
Camilla Alm
Mona Boström
Ove Ivarsen
Jan Edling
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Anna Fransson
Lars-Åke Henriksson

Organisationsenheten
Claes-Göran Enman
Anita Gidlund
Jonas Wall
Madelene Bendetcedotter
Karin Berg
Lowisa Andersson
Oddrunn Hauge
Charlotte Hörnstedt
Sandra Nilsson 
Sten Sandberg
Börje Söderström
Pelle Johansson
Staffan Connysson
Johan Ingelskog
Ingemar El Göransson

Personalenheten
Elisabet Levén
Åsa Einebrant 
Ulrika Falk
Lotta Gegerfelt
Berith Lundin 
Monica Sparrman

LO-distriktens ombudsmän
Per-Inge Ahlbäck
Christer Ahlén
Robert Ahlfors
Krister Andersson
Mikael Andersson
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Rickard Andersson
Elisabeth Brandt Ygeman
Per Ek
Tommy Gardell
Jussi Gröhn
Ingrid Hederstedt
Kent Karlsson
Sara-Lena Karlsson
Maritha Lutti
Anders Magnhagen
Maria Mattsson
Suzanne Michaelsen-Gunnarsson
Sten-Åke Mörk
Håkan Nedlund
Tony Nilsson
Peter Nylander
Eva Olovsson
Arne Olsson
Anna Palmér
Jessica Petersson
Patrick Roselin
Christer Rube
Anita Rönnbäck
Bernt Sabel
Christer Sandström
Susanne Simonsson
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            Punkt 4

Antagande av dagordning
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Antagande av dagordning
Lördagen den 19 juni

Beslut
Kongressen beslutade

att anta förslaget till dagordning.*

1 Kongressens öppnande
2 Gästerna hälsas, gästernas tal
3 Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
4 Antagande av dagordning
5 Antagande av arbetsordning
6 Val av kongressens funktionärer och utskott
 a   fem ordförande
 b   åtta sekreterare
 c   tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträknings-
      kommittén
 d   tre protokollsjusterare
 e   sju ledamöter i redaktionsutskott
 f   tre reseräkningsgranskare
 g   fem ledamöter i valberedningen
7 Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk 
 ersättning
8 Berättelse över landsorganisationens verksamhet 2000– 
 2003
9 Revisionsberättelse
10 Beslut om ansvarsfrihet
 Motion 10.01
11 Nomineringar och val
12 Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

* Under kongressens behandling beslutades om två omfl yttningar. Utbildningspolitik (in-
klusive Studiestöd, Läs- och skrivsvårigheter och Gymnasieskolan) behandlades som sista 
punkt under dagordningspunkt 21. Skattepolitik fl yttades från punkt 19 och behandlades 
sist under punkt 18.
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13 Medlem 2010
 Inledning, Medlem 2010 sidorna 1-19, 20-22, 27-28 
 och 35-42
 Stadgefrågor
 LO-styrelsens storlek
 Motion 13.01
 Motionsrätt och kongressombud för LO-distrikten

 Motionerna 13.02-13.03
 Ungdomsrekrytering samt elevarbete, 

 Medlem 2010 sidorna 22-25
 Motionerna 13.04-13.11, 15.02 första att-satsen 
 18.107 andra och tredje att-satserna

 Övrigt rekryteringsarbete, Medlem 2010 sidorna 25-26
 Motionerna 13.12-13.16

 Facklig utbildning, Medlem 2010 sidorna 28-30
 Motionerna 13.17-13.24, 13.50 tredje att-satsen, 
 15.01 andra att-satsen, 18.59 sjunde-åttonde att-satserna, 
 18.60 fjärde att-satsen, 18.61 fjärde att-satsen,
 18.62 fjärde att-satsen, 18.77 andra att-satsen
 Regional utbildning
 Motionerna 13.25-13.27

 Utredningsarbete, Medlem 2010 sidorna 30-31
 Motion 13.28
 Media/information
 Motionerna 13.29-13.30

 LO-distrikten och LO-Facken i kommunerna, 
 Medlem 2010 sidorna 32-34
 Normalstadgarna, resurser och antal organisationsnivåer, 
 Medlem 2010 sidorna 32-34
 Motionerna 13.31-13.49, 

 13.50 första och andra att-satserna, 13.51-13.58
 LOs arbete med arbetslösa medlemmar
 Motionerna 13.59-13.60
 Jämtland – eget LO-distrikt
 Motionerna 13.61-13.63
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14 LOs organisationsplan, gränsdragningsfrågor
 Motionerna 14.01-14.02

15 Facklig-politisk samverkan
 Motionerna 15.01 första och tredje att-satserna, 
 15.02 andra och tredje att-satserna

16 Ekonomi
 Avgiftskommitténs rapport

 Medlem 2010 sidorna 31-32 
 (Ekonomi och administration)
 LO-bank
 Motionerna 16.01-16.02
 Pensionsfondernas placeringar
 Motionerna 16.03-16.04

17 Internationella frågor
 Riktlinjer för internationellt fackligt arbete
 Globalt

 Motion 17.01
 Europa
 Motionerna 17.02, 17.03 första att-satsen, 17.04-17.05, 
 17.06 första och andra att-satserna, 18.65 första och andra 
 att-satserna, 18.66 tredje att-satsen

18 Arbete åt alla
 Fackliga strategier för bättre byten kapitel 3
 Arbetsmarknadspolitik och a-kassan

 Arbetsmarknadspolitik
 Motionerna 18.01-18.03, 18.78 tredje att-satsen, 
 18.79 femte att-satsen, 19.06 första att-satsen
 A-kassan
 Motionerna 18.04-18.19, 18.42 andra och tredje 
 att-satserna, 19.01 fjärde att-satsen, 19.03 tredje att-satsen
 Samhall, lönebidrag
 Motionerna 18.20-18.31

 Anställningsskydd
 LAS
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 Motionerna 18.32-18.41, 18.42 första att-satsen, 
 17.03 andra att-satsen, 20.12 fjärde att-satsen
 Bemanningsföretag
 Motionerna 18.43-18.48, 18.53 femte att-satsen
 Lönegaranti
 Motionerna 18.49-18.52

 Ordning och reda
 Motionerna 18.53 första-fjärde att-satserna, 18.54-18.58,  

 18.59 första-sjätte att-satserna, 18.60 första-tredje samt 
 femte att-satserna, 18.61 första-tredje samt femte att-
 satserna, 18.62 första-tredje samt femte att-satserna, 
 18.63-18.64, 18.65 tredje-femte att-satserna, 
 18.66 första och andra att-satserna, 18.67-18.68, 21.31 
 femte att-satsen

 Jämställdhet, integration, diskriminering
 Motionerna 18.69-18.74, 20.16 första att-satsen
 Våld mot kvinnor
 Motion 18.75

 Närings- och regionalpolitik
 Motionerna 18.76 första-fjärde samt sjätte att-satserna, 
 18.77 första att-satsen, 18.78 första och andra samt fjärde  

 och femte att-satserna, 18.79 första-fjärde samt sjätte 
 att-satserna, 18.80-18.84
 Energipolitik
 Motionerna 18.85-18.88, 19.52 fjärde att-satsen
 Miljöpolitik
 Motionerna 18.89-18.90
 Transportpolitik
 Motionerna 18.91-18.94

 Utbildningspolitik
 Studiestöd
 Motionerna 18.95-18.102, 18.103 första och andra samt  

 femte och sjätte att-satserna, 18.104, 21.46 andra 
 att-satsen
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 Läs- och skrivsvårigheter
 Motionerna 18.105-18.106

 Gymnasieskolan
 Motionerna 18.107 första att-satsen, 18.103 tredje 
 att-satsen

19 Rättvis fördelning
 Fackliga strategier för bättre byten kapitel 5
 Allmän välfärdspolitik

 Motionerna 19.01 första-tredje att-satserna, 19.02, 
 19.03 första att-satsen, 19.04-19.05, 19.06 andra-femte 
 att-satserna, 19.07-19.10, 19.11 första och andra 
 att-satserna, 19.16 andra att-satsen, 19.44 tredje att-satsen

 Sjukförsäkring
 Karensdagen
 Motionerna 19.12-19.15, 19.16 första att-satsen, 
 19.01 femte att-satsen
 Beräkningsgrunder
 Motionerna 19.17-19.25
 Tandvården
 Motionerna 19.26-19.36, 19.03 fjärde att-satsen, 
 19.16 tredje att-satsen

 Pensioner
 Allmänna pensionssystemet
 Motionerna 19.37-19.38, 19.39 första och andra 
 att-satserna
 Övriga pensionsfrågor
 Motionerna 19.40-19.43

 Familjepolitik
 Motionerna 19.44 andra att-satsen, 19.45-19.48, 
 20.22 andra att-satsen

 Verksamheterna
 Avreglering
 Motionerna 19.49-19.51, 19.52 första-tredje samt 
 femte att-satserna, 19.53-19.54
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 Sjukvården
 Motionerna 19.55-19.58

 Skattepolitik
 Motionerna 19.59-19.61

 Bostadspolitik
 Motionerna 19.62-19.63

20 Ökade reallöner
 Fackliga strategier för bättre byten kapitel 4
 Lönepolitik och lönebildning

 Lönepolitik
 Motionerna 20.01-20.07, 18.76 femte att-satsen
 Kollektivavtalens ställning
 Motion 20.8

 Arbetstidsfrågor
 Motionerna 20.09-20.11
 Heltid – deltid
 Motionerna 20.12 första-tredje att-satserna, 20.13-20.15,  

 20.16 andra och tredje att-satserna, 20.17, 
 19.44 första att-satsen
 Övriga arbetstidsfrågor
 Motionerna 20.18 första-sjätte att-satserna, 20.19-20.21,  

 20.22 tredje och fjärde att-satserna, 20.23, 21.39 andra 
 att-satsen
 Semester
 Motionerna 20.24-20.27

 Avtalsförsäkringar
 Generellt
 Motionerna 20.28-20.29, 17.06 tredje och fjärde 
 att-satserna
 AGS
 Motionerna 20.30-20.32, 19.11 fjärde att-satsen
 TFA
 Motionerna 20.33-20.36
 AGB
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 Motionerna 20.37-20.40
 Avtalspension
 Motionerna 20.41-20.45

 Medlemsförsäkringar och medlemsförmåner, 
 Medlem 2010 sidan 31

 Gemensamma medlemsförsäkringar, Medlem 2010 
 sidan 31
 Motionerna 20.46-20.55
 LO-bredband
 Motion 20.56

21 Utvecklande arbeten kapitel 6
 Fackliga strategier för bättre byten kapitel 6
 Arbetsmiljö, arbetsskador, rehabilitering

 Arbetsmiljöpolitik
 Motionerna 21.01 första-sjätte samt tionde att-satserna,  

 21.02, 21.03, 21.04 första-sjunde och nionde-tionde 
 att-satserna, 21.05 första och andra att-satserna, 21.06- 

 21.11, 19.39 tredje att-satsen, 21.29 första att-satsen, 
 21.30 första att-satsen, 21.31 första att-satsen
 Plan- och bygglagen
 Motionerna 21.12-21.14
 Arbetsskador
 Motionerna 21.15-21.18, 21.01 elfte och tolfte att-satserna,  

 21.04 åttonde att-satsen, 19.03 andra att-satsen, 
 19.11 tredje att-satsen
 Rehabilitering
 Motionerna 21.19-21.24, 21.01 åttonde att-satsen
 Företagshälsovård
 Motionerna 21.25-21.28, 21.29 andra och tredje 
 att-satserna, 20.18 sjunde att-satsen, 21.01 nionde 
 att-satsen, 21.05 tredje att-satsen

 Arbetsorganisation
 Ensamarbete
 Motionerna 21.30 andra-fjärde att-satserna, 21.31 andra-
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 fjärde att-satserna, 21.32-21.38, 21.39 första att-satsen, 
 21.40-21.43, 20.22 första att-satsen, 21.01 sjunde 
 att-satsen
 Stress i arbetslivet
 Motion 21.44

 Kompetensutveckling
 Motionerna 21.45, 21.46 första att-satsen, 21.47, 
 18.103 fjärde att-satsen

22 Fastställande av Fackliga strategier för bättre byten
23 Tid och plats för nästa kongress
24 Kongressens avslutning
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            Punkt 5

Antagande av arbetsordning
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Antagande av arbetsordning
Lördagen den 19 juni

Beslut
Kongressen beslutade

att anta förslaget till arbetsordning.

Arbetsordning

1 Kongressens arbetstider
Kongressen öppnar kl 12.00 den 19 juni i Folkets Hus i Stockholm. 
Avprickning sker från kl 10.30. Kongressen avslutas senast kl 15.00 
den 23 juni.

Kongressen håller sina sammanträden mellan kl 09.00 och 13.00 
samt mellan kl 14.30 och 18.00. Kongressen kan dock fatta beslut 
om andra sammanträdestider och beräknas hålla kvällsplenum mån-
dagen den 21 juni.

Lördagen den 19 juni hålls utskottsarbete mellan kl 16.00 och 
19.00. 

2 Kongressens offentlighet
Kongressen är offentlig och intresserade kan få ett åhörarkort av LO 
och har därmed tillträde till läktare under kongressen. Kongressen kan 
dock besluta att åhörare inte äger tillträde vid viss frågas behandling.

Representanter för press, radio och TV får ett särskilt kort av LOs 
presschef.

3 Ordförande
Kongressen väljer fem ordförande vilka växelvis leder förhandling-
arna.

Om tjänstgörande ordförande vill delta i debatten ska någon av 
de övriga leda förhandlingarna.

Ordföranden har rätt att lägga förslag till debattens avslutning 
och föreslå tidsbegränsning för talarna för att få en fråga avslutad. 
Ett sådant förslag kan även föreslås av röstberättigade deltagare på 
kongressen.
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4 Beslutsprotokoll
Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll. 

Vid omröstning med namnupprop ska i protokollet anges namnen 
på de röstande, vilka förbund de representerar och hur de röstar.

Beslut från föregående dag redovisas skriftligt dagen efter. An-
märkningar eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras till 
kongressekreterarna före kl 13.00 för föregående dags beslut. Juste-
ring av protokollet behandlas som första punkt på eftermiddagens 
sammanträde.

För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.

5 Sekreterare
Kongressen väljer åtta sekreterare som svarar för kongressens proto-
koll.

6 Rösträknare
Kongressen väljer 10 rösträknare som ska räkna röster då voterings-
anläggningen inte används samt en rösträkningskommitté bestående 
av fem ledamöter.

7 Förslag
Ordet begärs skriftligt på särskilda Begära ordet-blanketter där även 
alla förslag till beslut talaren ställer ska redovisas. Förslagsställaren ska 
underteckna med namn, sitt kongressnummer och den organisation 
hon/han representerar. Förslagen bör lämnas så tidigt som möjligt un-
der kongressen.

8 Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till 5 mi-
nuter om kongressen inte beslutat annat. 

9 Omröstningar
Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Om minst 
50 röstberättigade skriftligt begär sluten omröstning ska detta verk-
ställas. Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen 
inte beslutar annat.
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Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen 
enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.

Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning 
ska uppge sitt namn och den organisation hon/han representerar.

Vid lika röstetal fäller kongressens tjänstgörande ordförandes röst 
avgörandet.

10 Reservation
En skriftlig reservation ska lämnas inom två timmar efter fattat beslut. 
Reservationen ska undertecknas med namn och organisation.

11 Valberedning
Kongressen väljer en valberedning bestående av fem ledamöter. In-
komna nomineringar överlämnas till valberedningen som förelägger 
kongressen förslag av kandidater till de val som kongressen ska fatta 
beslut om.

12 Redaktionsutskott
Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av sju ledamöter. 
Om en fråga inte kan avgöras under kongressbehandlingen, hänskjuts 
frågan till redaktionsutskottet som har att lägga fram ett nytt utlåtan-
de till kongressen. 

Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till 
kongressen som därefter fattar beslut.

13 Reseräkningsgranskare
Kongressen väljer tre ledamöter som ska granska ombudens reseräk-
ningar. Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 20 
juni kl 11.00 lämna ombudens uppdragsredovisningar till reseräk-
ningsgranskarna.
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           Punkt 6

Val av kongressens 
funktionärer och utskott
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Val av kongressens funktionärer och utskott
Lördagen den 19 juni

Beslut
Kongressen beslutade

att enligt styrelsens förslag välja:

Fem ordförande:
Göran Johnsson, Metall
Therése Hulthén, Hotell o Restaurang
Eva Nilsson, Kommunal
Yvonne Hansson, Seko
Bo Rönngren, LO

Åtta sekreterare: (Samtliga LO)
Jörgen Andersson
Maud Jansson
Lars Nyberg
Susanne Lönnberg
Åsa Einebrant
Ewa Lundell
Ann-Christine Nero
Anita Gidlund

Tio rösträknar samt fem ledamöter i rösträkningskommitté
Sektion A
Podiet samt bänk 2, 3 och 4  Bertil Andersson, Kommunal 
            (ombud, plats 52)
Bänk 6, 7 och 8                     Britt Janwald, Kommunal 
    (ombud, plats 376)
Bänk 9, 11 och 12             Päivi Nieminen, Kommunal 
    (ombud, plats 603)
Bänk 13, 15 och 16               Kristina Davidsson, Metall 
    (ombud, plats 993)
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Sektion B
Bänk 2, 3, 4, 6, 7 och 8  Björn Sjöblom, Handels 
    (representantskapet, plats 332)
                                            sammanräknare
Bänk 9, 11, 12 och 13          Lena Fornstedt, Metall 
    (representantskapet, plats 711)
Bänk 15 och 16                    Göran Olsson, SEKO 
    (representantskapet, plats 1013)
Sektion C
Bänk 2, 3 4, och 6                 Bertil Pääjärvi, Byggnads 
    (ombud, plats 167)
Bänk 7, 8 och 9                     Rose-Marie Johansson, Handels 
    (ombud, plats 420)
Bänk 11, 12, 13 och 15        Mikael Nilsson, Livs 
    (ombud, plats 729)

Rösträkningskommitté
Hans Olsson, LO-revisor
Clas Nykvist, LO-revisor
Sten Lundqvist, LO-revisor
Leif Håkansson, Industrifacket
Claes Göran Olsson, Elektrikerförbundet

Tre protokollsjusterare (för sista dagens protokoll)
Eva Nilsson, Kommunal
Therése Hulthén Hotell och restaurang
Bo Rönngren, LO

Sju ledamöter i redaktionsutskott
Wanja Lundby-Wedin, ordförande
Leif Ohlsson, industrifacket
Ylva Thörn, Kommunal
Ninel Jansson, Handels
Jan Rudén, Seko
Lars-Åke Lundin, Målarna
Lise-Lott Hansson, LO, sekreterare
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Tre reseräkningsgranskare
Hans Olsson, LO-revisor
Sten Lundqvist, LO-revisor
Clas Nykvist, LO-revisor

Fem ledamöter i valberedning
Åke Södergren, Livs, ordförande
Håkan Pettersson, Kommunal
Birgitta Kihlberg, Hotell och Restaurang
Hans Tilly, Byggnads
Lars-Anders Häggström, Handels
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Fastställande av 
traktamenten och annan 

ekonomisk ersättning
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Fastställande av traktamenten och annan 
ekonomisk ersättning
Lördagen den 19 juni

Styrelsens förslag

att kongressombuden, styrelsens och representantskapets  

 ledamöter samt revisorerna under 2004 års kongress erhåller följande 

 ekonomiska ersättningar:

 Traktamente enligt LOs uppdragsreglemente. 

 Skattepliktiga researvoden på 285 kronor per dygn. 

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 1 250 kronor per dag inklusive 

 semesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar till deltagare  

 som inte är anställda inom rörelsen. 

 Resekostnader. För färdbiljett beställd via BTI (Bennett) på rese 

 beställningsblankett från LO, svarar LO för hela kostnaden. 

 Logikostnader. LO svarar för logikostnad beställd via LO 

 (Stockholm Convention Bureau) för boende utanför SLs  

 täckningsområde. 

 För egen ordnad logi svarar LO för kostnader upp till 950 kronor  

 per natt.

Beslut
Kongressen beslutade

att  bifalla styrelsens förslag.
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             Punkt 8 

Berättelse över 
Landsorganisationens 

verksamhet 2000-2003
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Berättelse över Landsorganisationens 
verksamhet 2000-2003

Lördagen den 19 juni

Beslut

Kongressen beslutade

att godkänna verksamhetsberättelserna för åren 2000-2003.
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            Punkt 9 

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Lördagen den 19 juni

Hans Olsson, LO-revisor, föredrog revisionsberättelsen.

Beslut
Kongressen beslutade

att godkänna revisionsberättelsen.
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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 fl ertal gånger uppträtt på ett sätt som inte anstår 
den som borde vara den främste företrädaren för svenska arbetsta-
gare. Hon har gjort fl ertaliga 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 främlingsfi entliga 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 fi nns 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 proceduren 
vid nomineringar och val. Han utlyste valet till LO-ordförande med 
nomineringstid till 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.

Måndagen den 21 juni

Val av ordinarie ledamöter i LOs styrelse
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

att  för den kommande kongressperioden välja:
 Kjell Dahlström, Skogs- och Träfacket
 Birgitta Kihlberg, Hotell och Restaurang Facket
 Ninel Jansson, Handels
 Göran Johnsson, Metall
 Leif Ohlsson, Industrifacket
 Jan Rudén, SEKO
 Åke Södergren, Livs
 Ylva Thörn, Kommunal
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 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 Grafi ska Fackförbundet

    Per Persson
    Hotell och Restaurang Facket  
    Tommy Andersson
    Grafi ska 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
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Ylva Thörn   Lars-Åke Almqvist
Kommunalarbetareförbundet Kommunalarbetareförbundet

    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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Tisdagen den 22 juni

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 Danielsson  
 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 Berg- 
 ström, Kommunal till LO-revisorer för den kommande kongressperio 
 den.
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Onsdagen den 23 juni

Val av tre revisorssuppleanter

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag

att  välja Pia Håkansson, Fastighets, Sten Lundqvist, Handels och Göran  
 Olsson, SEKO till de tre revisorssuppleanterna för kongressperioden  
 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 bestäms av kongressen och i stadgarna § 10 mom 8 
framgår att revisorernas arvode fastställs av kongressen. För auktori-
serad 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 fl era 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 fi nns 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 fi nns 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 fi nns 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 fl er 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 fl er 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 fl er 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 fl er 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 fl er 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 fi xar LO-distrikten. De 
ska samordna, vara arena och se till att vi verkligen fi nns 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 fl exibelt 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 liten 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 fl er 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 fl er. 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 fi nns 
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 fl exibel 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 fi nns 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 fi nns 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 fi nns 
det en risk att om vi inte gör något åt organisationen 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 fi nnas 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 
fi nns 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 defi nierar 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 

fl exibel, 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 fl er och rollerna förändrade, vilket också påverkat         

 möjligheterna till politiskt infl ytande. 

•  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 infl ytandet?

•  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.

Debatt
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 ge- 
 nomföra ett brett rådslag i förbund, förbundsledningar, LO-distrikt 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 infl ytande 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 fi nns 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 fi nner 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.
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Debatt
I debatten deltog
Jonas Wallin, Elektrikerna
Ali Shibl, Transport

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 fi nns 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 fi nnas 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 infl ytande 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 
 utsedda av medlemsförbunden och LO-distrikten och

att motionsrätt till kongress och representantskap ges via medlems 
 förbunden 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.



m e d l e m  2 0 1 0 | 159

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

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 befi nner 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 fi nns 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 till sättas 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-
fl er 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 fl esta 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 
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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 fi nns 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 fi nns 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 fl er medlemmar. 
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Vi vet att det fi nns 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 befi nner 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 fi nns 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 alltfl er medlemmar i LO-förbunden kommit att 
arbeta inom servicesektorn såväl privat som offentlig samtidigt som 
antalet sysselsatta inom industrin har minskat påtagligt. Dessutom 
arbetar alltfl er 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 fi nns 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 fi nns 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 fi nns 
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 fl esta 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 fl er medlemmar. Vi vet att det fi nns 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 fl era 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 fi nns 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, fl er 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 
 avstamp i syfte att rekrytera fl era LO-ungdomar till LOs ung-  

 domorganisation,

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 förtroen 
 devald från Handels och en förtroendevald från Livs borde till- 
 sammans kunna ha utbildning för en handelsklass och en livs- 
 medelsklass, kanske ta med dessa klasser och ha en 2 dagars  
 utbildning, 2 klasser per gång (en Livs, en Handels). Kostna-  
 derna 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   
 förbund ta del av varandras åsikter, erfarenheter och sätt att   
 arbeta och 

att kurssamarbetet ökar, mer tvärfackliga kurser, fl er 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 
 praktiska 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 
 ungdomsverksamheten ännu mer under den kommande 
 kongressperioden.

 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 fi nnas en tydlig och klar ansvarsfördelning som 

möjliggör fl exibilitet 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, fi nansiering etc.
Verksamheten bestäms av de samarbetande förbunden i varje organi-

sationsled, såväl vad avser eget ansvarstagande som gemensamt. Det 

bör fi nnas 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 fl era 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 ungdo- 
 mar att gå vidare och engagera sig i den lokala och regionala  
 facklig-politiska  organisationen.

• Facklig-politisk verksamhet för att få fl er unga LO-medlemmar  
 aktiva i SSU.  LOs mål att värva 10 000 yngre LO-medlemmar till  
 SSU ligger också fast.  



1 7 8 | m e d l e m  2 0 1 0  

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 fl er deltidsarbeten och att allt fl er, framförallt unga, får ta 

fl era 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 fi nns, 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 grafi sk profi l 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 fi nns fl era 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 befi nner 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.

Debatt
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 och Restaurang Facket
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Mohamad El-Marghichi, Fastighets
Anders Hernborg, Livs
Bjarne Isacson, SEKO
Helena Proos, Hotell och Restaurang Facket
Leif Rohdin, Fastighets
Dan Gabrielsson, Kommunal
Roger Behrendtz, Kommunal
Johanna Svensson, Kommunal
Thomas Gustafsson, Fastighets
Peter Larm, Hotell och 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 och 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 meto- 
 der i form av pilotprojekt för att höja organisationsgraden 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 meningen  
 i Medlem 2010 på sidan 23 under rubriken ”Målgrupper och ansvars- 
 fördelning” som lyder ”Grundskoleelever anses idag inte vara rele- 
 vanta” och

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

Kongressen beslutade efter rösträkning med rösterna 204 ja, 183 nej och 
4 som avstod.

att bifalla motion 15.02 första att-satsen 

Rösträkning begärdes av Johan Ingelskog, LO.

Kongressen beslutade efter försökskvotering

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

Voteringen begärdes av Anders Hernborg, Livs.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att avslå Robert Bengtssons, Industrifacket m fl  förslag till tillägg i Med- 
 lem 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 fl er 
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 
fl yttar 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. 
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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 fl er 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 fi nansieras 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 ”gräddfi l” 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 fi nns ingen motsättning i detta och att intensifi era 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 fi nns 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 fl er  
 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 geografi ska 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 fi nnas 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 fi nns två avgörande punkter för att gemen-

samt lyckas vända en negativ trend:

Långsiktighet 

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

måste fi nnas 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 fi nns 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 fl er 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 fl era 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 fi nns även möjligheten att rikta fokus på 

olika grupper, branscher m m.

Att arbeta samordnat och att maximera såväl organisatoriska som  

fi nansiella 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 fl era 

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.

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

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 
Grafi ska 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 fl er 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 fl er 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 fi nns 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 fi nansiering 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 fi nns 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 
fi nansieringen 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.
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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 
fl era 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 fl esta andra förbund.

FUF-satsningen bedrivs som ett projekt under tiden 2002–2004. 
Men det fi nns 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.
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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

Medlem 2010

att LOs traditionella kursverksamhet ska utvecklas och komplet-
 teras med ökad satsning på systematiserat vardagslärande, de- 
 centraliserat lärande och individualiserat fl exibelt lärande i en 
 lighet 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
 medlemsutbildning och att förbunden uppmanas att göra 
 detsamma.

13.17

att  LO via alla tillgängliga kanaler verkar för att regeringen åter 

 satsar medel på den fackliga medlemsutbildningen.

13.18

att en ny grundutbildning som ingår i medlemskapet, oavsett 
 förbundstillhörighet, inrättas och

att LO utreder de organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna  
 samt kommer med förslag på fi nansiering 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 fi nns. 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 

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 
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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 fl exibilitet. 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 fi nansiering 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 

fi nansiering 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.

Flera av de problem som motionen belyser fi nns med som uppdrag i 

det förbundsgemensamma projektet ”En stark facklig utbildning och 

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

den och LO prioritera rekrytering till idag redan befi ntliga medlems-

utbildningar och kontinuerligt arbeta med att utveckla dessa. Tillsam-
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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 fl er 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 fl era 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-

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 fi nns behov av både gemensamma och 

förbundsspecifi ka studiematerial. Den ordning som råder idag anser 

LOs styrelse vara rimlig för att lämna utrymme för båda dessa behov. 
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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 fi nns fl era 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 fi nansiering 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-

ning. Det viktigaste målet för FUF är att få fl er medlemmar att gå 

grundläggande facklig introduktions-/medlemsutbildning. För att få 

fl er 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 fl er medlemmar i fackliga studier och folkbildning 

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

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 
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specifi kt 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.

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. 
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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 branschspecifi ka 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.

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.
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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.

Debatt

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 
återfi nns 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 fi nns 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 fi nns 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 fl er av våra medlemmar. Det fi nns idag folkhögskolor 
med arbetarrörelseanknytning över hela landet, samt ett fl ertal an-
dra skolor och lokaler där man kan genomföra LOs kurser. 

Det fi nns inom LO en oerhörd kompetens. Genom att förlägga 
fl er 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 fi nns behov.

Vi föreslår

att LOs centrala kurser läggs ut lokalt när/där behov fi nns.
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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 geografi sk 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 fi nns.

13.27

att LOs utbildning Insikter ska anordnas av Västra Sveriges 
 Arbetares 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 kvalifi cerad utbildning. Det bygger på behovsstyrning såväl 

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

mar för fl era 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 fl er 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 fl er 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 fl exibelt 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 fl er 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.
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Debatt
I debatten deltog
Birgitta Lanér, Metall
Robert Bengtsson, Industrifacket
Sören Carlsson, Metall
Mikael Nilsson, Livs
Sara Jägare, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
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 13.25,

att bifalla styrelsens utlåtande över  motion 13.27 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 fl era 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 fi nna 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 fi nns och hur man praktiskt kan söka medel från de olika fon-
derna. Bara genom att skumma på ytan av vad som fi nns 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 fi nns 

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

måste det fi nnas 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 fi nansiering-

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 fi nner 
lösningen på denna så måste vi effektivt skärpa de verktyg vi redan 
har. Ett av hjälpmedlen fi nns 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 fi nns 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 fi nns 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 fl era 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 fi nns 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) fi nns inte representera-
de överhuvudtaget. Det är orimligt att begära att dessa förbundsav-
delningsrepresentanter ska veta vilka olika förutsättningar och be-
hov av plattformar det fi nns 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 
fi nns 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 fi nns 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 fl exibel 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 fi nns 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 fi nnas svå-
righeter för förbundsavdelningarna och LO-facken i kommunerna 
att få vara med och påverka sammansättningen av de verkställande 
utskotten. Den demokratiska möjlighet som fi nns 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 
geografi ska områden som en del av fackförbunden har och att lokal-
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kännedomen hos LO-facken är större om det fi nns 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 fl esta fackförbund har idag länsövergripande avdelningar och 
ibland även avdelningar som omfattar fl era 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 utveck ling 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 fl era 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 fi nns 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 fi nna lämpliga verksamhetsformer 
är säkert fl era. 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 fi nns 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 fi nnas skäl att be-
döma vad respektive medlemsförbund på regional/lokal nivå anser 
vara ekono miskt 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 infl ytande. 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 fi nner man fl era 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 fi nns 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 fl ytta fram LO-medlemmarnas positioner.

Om man väljer att sätta medlemsservicen och medlemmens be-
hov i centrum lokalt så fi nner man fl era 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 fi nner man fl era 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 fi nns 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 fl ytta fram LO-medlemmarnas positioner.

Distriktens roll
Om man väljer att sätta medlemsservicen och medlemmens behov i 
centrum lokalt, så fi nner man fl era 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.
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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 fl er sammanslagningar mellan förbundsavdel-
ningar som får större geografi ska 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 fi nns från de fackliga 
organisationerna själva. I takt med att avdelningarna blir större och 
större så ökar behovet av att fi nna 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 fi nns 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 fi nns 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,
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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 fl er 
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 obefi nt-
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 
fl era 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 fi nns knappt en styrelse och det fi nns ett mycket lågt 
intresse för att bedriva någon verksamhet. Efter att hyra och even-
tuell ersättning/lön till en förtroendevald/anställd betalts fi nns 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 fi nansieras 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 fi nnas 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 fl esta fackliga 
medlemmar har idag sin närmaste organisation på arbetsplatsen el-
ler direkt mot sin avdelning som i många fall verkar kommunöver-
gripande. Det fi nns även exempel där den närmaste fackliga organi-
sationen är länsövergripande eller t o m verkar över fl era län. Där-



2 5 2 | m e d l e m  2 0 1 0  

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 fi nnas representerat i 
stort sett i samtliga kommuner i Sverige. Idag fi nns 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 fi nns etablerade och 
verksamma i samtliga kommuner,

att LO strävar efter att LO-facken i kommunen fi nns 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 fi nnas repre-
senterat i stort sett i samtliga kommuner i Sverige. Idag fi nns 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 fi nnas 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 geografi ska 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 fl exibel 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-
 distrikten,

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  
 fi nns 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 perspekti- 
 vet 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 antalet  
 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 organisa- 
 tion 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 
 stödja 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-
 distrikten.
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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 fi nns etablerade och  
 verksamma i samtliga kommuner,

att LO strävar efter att LO-facken i kommunen fi nns 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 fi nnas en anonym styrande elit utan fackliga 
 företrädare 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 fl era 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 infl ytande. 

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 fi nns fl er 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 fl exibel, 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 fl era 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 fi nns också tendenser till att LO-facken går samman och omfattar 

fl er än en kommun. I Värmland fi nns långtgående planer att bilda LO-

facken i Södra Värmland, där fyra kommuner blir verksamhetsområde. 

Det viktigaste är att det fi nns lokal tvärfacklig verksamhet och att man 

är överens i förbundsavdelningarna hur man vill arbeta. 

Inom ramen för ett förnyelsearbete fi nns 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 fi nnas 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 fl esta 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 fi nns 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 fi nns 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 fl era 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 fi nns 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.

I motion 13.43 fjärde att-satsen föreslås en omfördelning av de ekono-

miska resurserna från central mot regional/lokal nivå. 
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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 fl esta 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. 

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 
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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 

fi nansierade projekt. För- och nackdelar med en projektfi nansiering av 

verksamheten måste alltid värderas noggrant.

En ekonomiskt bärkraftig och slagkraftig tvärfacklig lokal och regional 

verksamhet innebär att denna till övervägande delar fi nansieras 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 

syftar också till att större andel av de ekonomiska resurserna ska gå 

till verksamhet. 
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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 fi nns 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 fi nnas nära med-

lemmen, att fi nnas 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 fi nns 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. 

Det är en absolut regel i LOs stadgar. Av detta följer ett otvetydigt an-

svar för organisation, ekonomi och verksamhet.
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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 fl exibel 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 fl era 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 

arbetsmarknadsområden m m påverkar valet av regionala tvärfackliga 

samarbetsformer. Beträffande förändringar i den lokala tvärfackliga 

organisationen och verksamheten kommer motsvarande hänsyn att 
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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   
 centralt 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-
 satsen, 13.50 första att-satsen, 13.51 andra att-satsen och 13.53  
 andra att-satsen, 

att anse motionerna 13.31 andra och tredje att-satserna, 13.32 andra  
 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.

Debatt
I debatten deltog
Stefan Löfven, Metall
Per Hyytiäinen, Metall
Lars Hildingsson, Byggnads
Thomas Johnsson, Skogs- och Träfacket
Karl-Anders Anderson, Metall
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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 Medlem 2010 utgår och istället en ny att-sats införs om ”att ge sty-
relsen i uppdrag att utarbeta ramstadgar som ersätter centralt fast-
ställda normalstadgar för LO-facken i kommunerna i de fall man av-
ser att bedriva verksamheter i egen juridisk person”. Till detta yrkade 
styrelsen 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- och Träfacket och Torgny Ammunets, 
 Metall yrkande,

att bifalla Jan-Anders Lindfors, Metall yrkande att andra att-satsen på  
 sidan 34 i Medlem 2010 utgår och istället en ny att-sats införs om 
 ”att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ramstadgar som ersätter 
 centralt  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 kongress-
 rapporten ”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 befi nner 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 befi ntliga 
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 fi nns 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 fi nns 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 befi nner 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 fi nns 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 befi ntliga 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 fi nnas 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 fi nnas 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 fl esta 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 

fi nns 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 fi nns i Jämtlands län tilläts rösta. Detta anser vi vara 
odemokratiskt.

Nu ser vi framåt!
Det fi nns 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 fi nns 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 fi nns 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 fi nns 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 infl ytande. 

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 fi nns i Jämtlands län också röstade. Detta anser vi 
vara odemokratiskt.

Nu ser vi framåt!
Det fi nns 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 fi nns 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 infl ytande.

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 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

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 fl era 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 geografi ska områden 

för LO-distrikten än mindre. Hänsyn måste givetvis tas till geografi skt 

stora distrikt som fi nns 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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Punkt 14

LOs organisationsplan, 
gränsdragningsfrågor
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LOs organisationsplan, gränsdragningsfrågor
Måndagen den 21 juni

Erland Olauson, förste vice ordförande: 
Den här punkten kan för den oinvigde framstå som formell och trå-
kig. Men det vi nu ska diskutera och besluta om är själva grundbulten 
för vår verksamhet. Det är på det här området vi bestämmer styrkan 
på vår gemensamma organisation.

Vår förmåga att hantera vem som ska organisera vilka medlem-
mar är avgörande för om vi kan erbjuda arbetsfred för arbetsgivarna 
och därmed också avgörande för kvaliteten på de avtal som vi får – 
vad arbetsgivarna är beredda att betala.

Om man inte löser de här frågorna internt, om man för ett ögon-
blick skulle leka med tanken att LO inte hade beslutanderätt i gräns-
dragningstvister, då skulle vi hamna i det moras som John Monks be-
skrev från England på 70- och 80-talen.

Då hade man situationen att när eldarna slutade strejka, då bör-
jade lokförarna strejka. När de slutade strejka började konduktörer-
na. Och till slut fanns det inget värde alls för arbetsgivarna att ingå 
avtal, för det blev inte fred.

Där tröttnade dessutom allmänheten, så Thatcher kunde inskränka 
strejkrätten utan att det mötte några protester. Labourregeringen har 
fortfarande kvar huvuddelen av den lagstiftningen, utan att det har 
mött några protester. Fackföreningsrörelsen har blivit försvagad.

På det sättet kanske det är en av de allra viktigaste frågorna vi 
har att hantera nu, för det ni ska besluta om är den regelbok som 
LOs styrelse ska följa när man avgör gränsdragningstvister under den 
kommande perioden.

Därmed är det lätt att förstå det engagemang som olika förbund 
lägger in i arbetet med organisationsplanen och också det engage-
mang som man lägger in i de tvister som uppstår.

Mer tänkte jag inte säga om organisationsplanen.
I utredningens förslag fi nns det också en strukturplan som talar 



 l o : s  o r g a n i s a t i o n s p l a n ,  g r ä n s d r a g n i n g s f r å g o r  |  2 9 1

om vilka förbund som bör gå samman om de väljer att gå samman. 
I den allmänna debatten har det låtit som om vi genom att anta den 
strukturplanen skulle sätta upp som ett mål att LO så småningom 
skulle bestå av fem förbund. Men det är inte det ni inbjuds att be-
sluta om.

Vi har tidigare på dagordningen beslutat om att tillsätta den ut-
redning, som Medlem 2010 har föreslagit, som ska se över hela LOs 
struktur. Där kommer frågor kring framtida förbundsstruktur upp, 
för rollfördelningen mellan LO och förbunden vilket hänger samman 
med hur LO ska styras med hänsyn till hur förbunden ser ut.

Den strukturplan som vi behandlar under den här punkten ta-
lar bara om i vilken riktning man bör gå om förbunden – som är de 
som själva bestämmer suveränt i de här frågorna – väljer att gå sam-
man.

Där tänkte jag stanna och yrka bifall till styrelsens förslag.

Utlåtande
LOs styrelse konstaterar inledningsvis att organisationsutredning-

ens rapport behandlar och lägger förslag till en heltäckande organi-

sationsplan. Utredningen har haft till uppdrag att förutsättningslöst 

och heltäckande utreda LOs organisationsplan. Vidare ingick också 

att pröva alla uppslag som kunde förbättra tidigare principer och 

regelverk i den nuvarande organisationsplanen. 

Styrelsen konstaterar att en majoritet av utredningen kommit fram 

till att det inte är önskvärt att i grunden förändra förbundsstruktu-

ren inom LO. Styrelsen ställer sig bakom utredningens ställningsta-

gande att de organisationsprinciper som ingår i organisationspla-

nen i huvudsak inte bör ändras. 

Styrelsen instämmer i utredningens beskrivningar och poängterar 

vikten av att förbunden och LO förmår upprätthålla ändamålsenliga 

organisationsgränser. Förslaget till ny organisationsplan befrämjar 

en ökad samverkan mellan förbunden. Det är genom ökad samver-
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kan möjligt att uppnå ett ännu effektivare fackligt arbete samtidigt 

som det ger en ökad möjlighet att hävda fackföreningsrörelsens 

gemensamma mål. Styrelsen instämmer i utredningens redovisning 

och synsätt avseende strukturplanen.

Det fi nns dock skäl att understryka att det är förbunden själva som 

beslutar om att upphöra som eget förbund och därav följande för-

bundssammanslagningar. Om ett sådant sammangående sker ska 

det ske i enlighet med strukturplanen.

Motioner

14.01 och 14.02

14.01
Solidaritet mellan fackförbunden i frågor rörande avtalsområden
Handelsanställdas förbund avd 31, Växjö

Inom lagerverksamheten har vi lagerarbetare under en längre tid kun-
nat bevittna hur arbetstidernas förläggning allt mer förskjutits över 
dygnets 24 timmar. Arbete på obekväm arbetstid blir med andra ord 
allt vanligare. Nuvarande Ob-ersättningar inom våra avtalsområden är 
därför särskilt viktiga för oss. Dels för att vi vill ha en skälig ersättning 
för vårt arbete, och dels för att bra ersättningar kan förhindra arbetsgi-
varen att i onödan förlägga arbete till kvällar, helger och natt. Bland la-
gerarbetare inom Handelsanställdas Förbund växer dock en allt större 
oro för att arbetsgivarna av ekonomiska skäl ska byta branschförbund 
och därmed tvinga oss lagerarbetare över till Transportavtalet, något 
som bland annat skulle innebära sämre Ob-ersättningar.

Vi föreslår

att förbunden upphör med att strida mellan varandra om avtalsområ-
dena och istället utgår från det som gagnar medlemmarna,
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att förbunden istället för att beakta sina egna intressen ser till vad som 
faktiskt gagnar LO-kollektivets medlemmar och

att LO med full kraft verkar för att förbunden inte utsätter sig för 
osund konkurrens.

14.02
Ett enat, starkt och livskraftigt LO-fackförbund 
Skogs- och Träfacket avd 10, Skaraborg

Många förbundsavdelningar kämpar med vikande medlemssiffror och 
svårighet att få budget att gå ihop. Största delen av avdelningarnas 
medlemsavgifter går till lokaler, personal och övrigt administrativt. 
Det är svårt att fä tillräckligt med pengar över till övrig lokal verk-
samhet. Mycket av ombudsmännens och övriga förtroendevaldas tid 
går åt till att förfl ytta sig mellan arbetsplatserna i våra alltför stora av-
delningar, detta är slöseri med resurser. Skogs- och Träfacket är inte 
ensamma om dessa problem, utan de fl esta mindre eller medelsto-
ra förbunden brottas med samma svårigheter. Därför anser vi att det 
nu är dags att slå samman samtliga förbund inom LO-familjen till ett 
enda enat, starkt och livskraftigt fackförbund med ett avdelningskon-
tor i  varje kommun.

Ett enda enat LO-fackförbund innebär inte enbart ekonomiska 
fördelar. Exempel på övriga vinster är dels närheten till medlemmar-
na och dels den lokala politiska styrka som fackavdelningen skulle 
få i kommunen.

Det är oerhört viktigt att vi alltid utgår ifrån medlemmarnas bäs-
ta och inte enbart ifrån organisationens, anställdas och förtroende-
valdas bästa. Det absolut bästa för medlemmarna är ett enat, starkt 
och livskraftigt LO-fackförbund.

Vi föreslår

att LO snarast tillsätter en utredning som visar på problem och möj-
ligheter med ett enat, starkt och livskraftigt LO-fackförbund.
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Utlåtande
Motionerna 14.01 och 14.02

14.01

att förbunden upphör med att strida mellan varandra om avtalsom-
rådena och istället utgår från det som gagnar medlemmarna,

att förbunden istället för att beakta sina egna intressen ser till vad 
som faktiskt gagnar LO-kollektivets medlemmar och

att LO med full kraft verkar för att förbunden inte utsätter sig för 
osund konkurrens.

14.02

att LO snarast tillsätter en utredning som visar på problem och möj-
ligheter med ett enat, starkt och livskraftigt LO-fackförbund.

Motion 14.01 föreslår att förbunden ska sluta strida om vilket förbund 

som ska erhålla avtals- och organisationsrätten för en viss verksamhet. 

Förbunden och LO har sedan bildandet av LO diskuterat gränsdrag-

ningar mellan förbunden. I kapitlet organisationsplanens tillämpning 

framgår att en viktig utgångspunkt för fackföreningsrörelsens strategi 

när det gäller vilket förbund som ska teckna avtal vid en viss arbetsplats 

eller för ett visst verksamhetsområde är att vi själva bestämmer vilket 

förbund som ska rikta krav om avtal mot arbetsgivaren.

Det är därför i högsta grad angeläget att förbunden följer de regler 

som vi gemensamt beslutat ska gälla när det uppstår en gränstvist. 

Det är naturligt att det ändå uppstår gränstvister mellan förbunden. 

Anledningen är att arbetsmarknaden hela tiden förändras. 

Organisationsplanen är därför utformad för att kunna hantera tvister 

mellan förbund. Det är med hjälp av organisationsplanen vi kan slita 

tvisterna för att sedan kunna fatta gemensamma beslut i LOs styrelse 

om vilket förbund som ska erhålla avtals- och organisationsrätten för 

arbetsplatsen.
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Motion 14.02 föreslår att det utreds om vilka problem och möjligheter 

det skulle medföra med ett gemensamt LO-förbund. Liknade förslag 

har funnits på de senaste LO-kongresserna. Det har då visat sig att 

förslag om ett förbundslöst LO inte varit ett realistiskt alternativ. Sty-

relsen anser att denna uppfattning fortfarande äger giltighet.

Styrelsens förslag

att anta rapporten LOs organisationsplan 2004.

att anse motion 14.01 besvarad och

att avslå motion 14.02.

Debatt
I debatten deltog
Jan Granvik, Musikerna
Clas Linder, Transport
Patrik Björck, Skogs och Träfacket
Stig Larsson, El
Hans Öhlund, Fastighets
Yvonne Nygårds, Fastighets
Christer Thilén, Kommunal
Per Persson, Hotell och Restaurang Facket
Anders Berg, Transport
Billy Andersson, Kommunal
Ninel Jansson, Handels
Erland Olauson, styrelsen
Per Bardh, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtanden.
Claes Linders, Transport m fl  förslag om återremiss av organisations-
planen.

Hans Öhlunds, Fastighets m fl  förslag om återremiss av avsnittet om 
hemservice.

Stig Larssons, Elektrikerna tilläggsförslag ”att nuvarande delade avtals-
rätt mellan Elektrikerförbundet och Metall kvarstår.”

Patrik Björcks, Skogs- och Träfacket förslag om bifall till motion 
14.02.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att avslå Claes Linders, Transport m fl  förslag om återremiss av 
 organisationsplanen,

Voteringen begärdes av Sten-Ove Niklasson, Transport.

att avslå Hans Öhlunds, Fastighets m fl  förslag om återremiss av avsnittet  
 om hemservice,

Voteringen begärdes av Hans Öhlund, Fastighets.

att avslå Stig Larssons, Elektrikerna tilläggsförslag ”att nuvarande delade  
 avtalsrätt mellan Elektrikerförbundet och Metall kvarstår.”

Voteringen begärdes av Stig Larsson, Elektrikerna.

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 14.02,

Voteringen begärdes av Patrik Björck, Skogs- och Träfacket.

Kongressen beslutade

att anta rapporten LOs organisationsplan 2004 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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Reservationer

1. Musikerförbundet reserverar sig mot beslutet att anta LOs organi-
sationsplan. Jan Granvik.

2. Svenska Elektrikerförbundet reserverar sig mot kongressens beslut 
under punkt 14 LOs organisationsplan, avseende avtalstillhörighet för 
hissbranschen. Motiv till reservationen är detsamma som lämnats till 
LOs organisationsutredning. Stig Larsson, Jonas Wallin. Ronny Wenn-
gren. Nicklas Tempel, Claes-Göran Olsson, Rune Larsson och Peter 
Svensson.

3. Reservation mot kongressens beslut i dagordningens punkt 14 om 
hemservice till förmån för Hans Öhlunds förslag om återremiss. 
Hans Öhlund, Anders Bergsten, Leif Rohdin, Marie-Louise Olsson, 
Thomas Gustavsson, Birgitta Eriksson, Mohamad El-Marghichi, Sten-
Erik Johansson, Yvonne Nygårds, Pia Håkansson och Tommy Nilsson 
från Fastighets.
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Punkt 15

Facklig-politisk samverkan
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Facklig-politisk samverkan

Onsdagen den 23 juni

Ulla Lindqvist, andra vice ordförande:
Jag vill börja med att yrka bifall till styrelsens utlåtande över motio-
nerna 15.01 första och tredje att-satserna samt motion 15.02 andra 
och tredje att-satserna.

Alla människor har en stark vilja att påverka sitt liv. Det vet vi 
alla som sitter här, men den viljan fi nns hos alla människor. För oss 
gäller det att verkligen se till att ta vara på den viljan, att jobba för 
en politik där människor känner igen sig, där man känner igen sina 
vardagsfrågor. En av våra styrkor inom arbetarrörelsen är också att vi 
utgår från människors vardag och de frågor som är viktiga.

Det ligger därför ett stort värde i att vara med och påverka, att 
vara medlem och påverka via medlemskapet. Det är den inriktning 
som vi har när vi jobbar fackligt och politiskt. Det gäller framför allt 
att se till att LO-medlemmar blir medlemmar också i det socialde-
mokratiska partiet, i en s-förening, oavsett om man bildar egna s-för-
eningar eller deltar i de s-föreningar som fi nns i bostadsområdena.

Facklig-politisk samverkan är en fråga som vi alltid har diskute-
rat på LO-kongresserna. Vi diskuterar det öppet, och vi tar ständigt 
ställning. Det är en viktig fråga för oss.

Jag tittade lite i protokollet från den första LO-kongressen. Där 
var en av de stora frågorna just kollektivanslutningen och hur man 
skulle förhålla sig till facklig-politisk samverkan.

Den starka samverkan som vi har är naturligtvis ett hot för de 
borgerliga, och de är rädda för den. Därför angriper de den på oli-
ka sätt.

Ett bra exempel är folkpartisten Carl B. Hamilton. Han har ta-
git som sin stora livsuppgift att kartlägga hur mycket pengar vi från 
fackföreningsrörelsen satsar på politiskt arbete. Det gör han ständigt. 
Det gjorde han i förra valrörelsen och det gjorde han nu i EU-valet. 
Han går till och med så långt att han skriver motioner och vill för-
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bjuda oss att fatta demokratiska beslut, förbjuda oss att fatta de be-
slut vi vill på vår kongress eller på våra styrelsemöten om hur vi ska 
stödja det socialdemokratiska partiet.

Han kartlade också i EU-valet. Men då helt plötsligt tyckte han 
att vi gav för lite pengar till politiskt arbete och började ifrågasätta 
om vi inte tyckte att EU-valet var viktigt. Oavsett vad vi gör får vi 
alltså kritik från borgarna. Det är just därför att de är så rädda för 
vårt fackligt-politiska samarbete.

Det är viktigt att vi får människor att engagera sig, att vi har många 
medlemmar i partiet som kan driva de frågor som är viktiga.

Alla här blev nog väldigt skrämda när vi såg resultatet i EU-valet. 
Det gällde att det var så lågt valdeltagande men också att ett parti som 
Junilistan – som har funnits i fyra månader och egentligen inte har 
någon politik eller något program – kunde få så pass många röster.

Oavsett vad det beror på är en slutsats som man kan dra att det är 
viktigt att vi kan koppla ihop politiken med de vardagsnära frågorna, 
med de frågor som man själv upplever som viktiga, till exempel på 
arbetsplatsen när det gäller tryggheten och välfärden.

Att verkligen visa att det spelar roll att man engagerar sig poli-
tiskt, att man går och röstar, att man går med i en socialdemokra-
tisk förening och är med och påverkar, oavsett vad man vill påver-
ka, om man vill påverka i kommunen, i landstinget, i riksdagen eller 
i EU-parlamentet – det är framöver en viktig fråga för oss att jobba 
intensivt med.

Något som verkligen är vår styrka inom arbetarrörelsen och som 
är styrkan i vår facklig-politiska samverkan är våra värderingar, att vi 
har gemensamma värderingar om allas lika värde och rätt.

Vi har en stor uppgift framför oss nu. I EU-valet kom inte Sve-
rigedemokraterna in i parlamentet, guskelov, men de fi ck ändå rätt 
många röster. I kommunvalen såg vi att de tog sig in i många kom-
muner. Är det några som kan stoppa detta, är det några som kan föra 
en debatt om dessa odemokratiska krafter är det vi inom arbetarrö-
relsen, och det måste vi göra. Det är en stor uppgift framöver.

Inom bland annat fackliga utskottet har vi diskuterat detta och 
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ska ha en temadag om det, och inom LO har vi tillsammans med 
SSU tagit fram ett material som heter Motståndskraft. Vi måste ut 
på gator och torg och visa vår ilska över de här krafterna och påver-
ka personerna så att de ändrar sina värderingar, och vi ska se till att 
de som inte ändrar sig kryper ner i sina hålor igen.

Förra kongressen beslutade vi att satsa på att försöka få fl er med-
lemmar i socialdemokratiska partiet som har LO-bakgrund. Vi har 
under den här tiden haft ett projekt som heter 100 000-projektet. 
Vi har haft framgångar i det projektet. Vi har lyckats få många fl er 
medlemmar politiskt aktiva, och vi har lyckats fokusera på det vik-
tiga att man är delaktig, att man är med och formar politiken. Inom 
fackföreningsrörelsen har vi också prioriterat det politiska arbetet 
bättre än tidigare. Men vi har mycket kvar att göra.

Vi har lyckats uppnå att 50 procent av de yrkesverksamma som 
är medlemmar i det socialdemokratiska partiet är medlemmar i nå-
got LO-förbund. Det visar den medlemsundersökning som partiet 
gjorde i höstas.

Men vi behöver arbeta mer på att fl er av våra medlemmar tar po-
litiska uppdrag. Medlemsundersökningen visar att det i fråga om po-
litiska uppdrag är en majoritet av tjänstemän. Första steget är att gå 
med, men sedan gäller det att också våga ta på sig ett uppdrag och 
känna att man på så sätt är med och representerar partiet.

Så till det andra som är viktigt. I 100 000-projektet har vi lyckats 
där vi har lyckats få med det fackligt-politiska arbetet som en natur-
lig del i det fackliga arbetet, där det är en viktig fråga för lokalavdel-
ningen eller klubben att också jobba politiskt.

Vi ska naturligtvis aldrig ta över partiets ansvar, när man väl har 
gått med i partiet och blir s ombud och så vidare, utan det ansva-
ret har ju partiet. Men som facklig organisation ska vi jobba för att 
fl er blir medlemmar i partiet och att man har ett bra samarbete lo-
kalt mellan partiorganisationen och LO-organisationen. Det är där 
vi lyckas bra. Det behöver vi jobba mycket mer med framöver.

Det tredje som är viktigt är att vi har en strategi för utbildning i 
facklig-politiska frågor. Det viktigaste tycker jag är att föra in de frå-
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gorna i all vår fackliga utbildning, att se sambandet mellan att jobba 
fackligt på arbetsplatsen och att jobba politiskt i alla våra frågor. Se-
dan kan det behövas speciellt inriktade facklig-politiska utbildningar, 
och det håller vi på att diskutera mellan LO och partiet.

Men grunden är ändå den stora satsning på medlemsutbildning 
som vi har gjort. Även där måste man få in kopplingen till politiken. 
Vi har ett tryck på medlemsutbildningar. Det diskuterade vi i söndags. 
Vi har ökat antalet medlemmar som går medlemsutbildning från 11 
000 år 2001 till 34 000 år 2003. Här fi nns det många som vill påver-
ka både fackligt och politiskt, och dem måste vi ta hand om.

Det fjärde är just att vi måste ta hand om dem som vill. Jag har 
träffat ett gäng ungdomar som är här. Vi har haft ungdomskonferen-
ser ute i distrikten, där man i varje distrikt har utsett två ungdomar 
som har kommit hit som åhörare på kongressen. Det fi nns så mycket 
intresse och så mycket vilja där, och det måste vi ta vara på.

Det är något jag brukar berätta, så några har kanske hört det ti-
digare. När jag var 14 år var SSU på min skola och delade ut sche-
man som man kunde fylla i om man ville bli medlem. Jag tyckte att 
de SSUare som var på skolan var så bra att jag skickade in en anmä-
lan. Men sedan hörde de aldrig av sig. Antagligen kom schemat bort 
på posten. Jag trodde faktiskt att jag inte fi ck komma med, och jag 
kände mig jätteledsen för det. Jag var med i vänsterrörelsen under 
några år, men sedan gick jag till SSU.

Jag kommer så väl ihåg känslan av att jag inte fi ck vara med. Det 
vi måste få folk att känna är att vi vill ha med dem, att de ska vara 
med och påverka och också få uppdrag. Det är en jätteviktig fråga 
för oss både fackligt och politiskt att jobba med framöver.

Vi är nästan klara med kongressen och har fattat många kloka be-
slut. Vi har bland annat beslutat om en bättre tandvårdsförsäkring, 
att vi behöver rätt till heltid och att vi måste se till att arbetsgivarna 
inte kan utnyttja visstidsanställningar som de gör, och vi har beslutat 
om en lagstiftad företagshälsovård och höjt tak i A-kassan.

Alla de frågorna klarar vi inte själva fackligt, utan vi måste också 
jobba politiskt med dem. Det är en stor utmaning. Vad det handlar 
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om är att få det socialdemokratiska partiet att tycka att de frågor-
na är värda att slåss för. Det gör vi genom att vi är många LO-med-
lemmar i partiet.

Motioner
15.01 och 15.02

15.01
Gud bevare oss för högerpolitiken, nyfascismen och valskolkarna 
som bär fram den
SEKO avd Dalarna

Det fi nns en farlig syn på demokratin som något andra ska sköta. En syn 
på politik och samhällsansvar där experter och utredare hanterar pro-
blemen. Att det skulle vara något som inte berör dig och mig i vårt var-
dagsliv, hemma eller på jobbet. Ett vi- och dom-perspektiv. Där några få 
ska agera och diskutera, medan vanligt folk står vid sidan om och applå-
derar eller buar och recenserar. Har vi inte litet till mans tänkt tanken. 
Det skulle vara lite mera ös i politiken. Som i Frankrike, där vågar de 
spärra motorvägar, strejka och leva rövare när de tycker något är åt sko-
gen. Vi svenskar är alltför fl ata! Men vad har egentligen fransmännens 
akutaktivism lett till? Jo i bästa fall har det slutat med att någon minis-
ter har fått avgå men högerpolitiken har fått bestå, med vad det innebär 
av ökade samhällsmotsättningar. Det har Svensson inte förstått.

Vi undrar hur det idag känns för alla soffl iggare i Frankrike? De som 
inte orkade häva sig till valurnorna i tid och rösta för rättvisa villkor 
för arbetarna. Utan piskades iväg i omgång nummer 2 inför utsikten 
att få fascisten LePen till president. Snacka om att tvingas välja mel-
lan pest och kolera. En högergubbe eller en ultrahögergubbe. Samma 
skrot och korn i botten, och en syn på rättvisa som de delar med vår 
egen höger. Nämligen att det är orättvist att inte gamla orättvisor får 
bestå. Den svenska högerns strategi är att försöka bryta sönder de ge-
nerella välfärdssystemen och införa såkallad minimitrygghet som se-
dan ska sulas på med privata lösningar. En sådan ordning skapar skikt-
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ningar och bär fram motsättningar som arbetarrörelsen historiskt lyck-
ats bekriga bort. Vi säger därför nej till förslag som:

•  Sänk skatterna, mest för de rika. Alltså mera pengar till dem som 
redan har.

•  Satsa på friskolor – betyder skolor fria från problembarn och in-
vandrarungar.

•  Privatisera omsorg – då kan de som har råd, köpa sig förbi köerna 
med privata försäkringar.

•  De kräver sänkt arbetsgivaravgift – Sociala avgifterna betalar 
idag föräldraförsäkring, ålderspension, arbetsskador, a-kassa m m 
– pengar som vi avstått löneutrymme för, en av hörnstenarna i 
välfärden.

•  Fri arbetskraftsinvandring så att man slipper betala avtalsenliga 
löner – Pressar ned lönenivåerna hemma. Vi ska hälsa invandrarna 
välkomna till Sverige och till de svenska lönenivåerna.

Nej, demokrati är ingen tävling som avslutas med en stor fi nal vart 
fjärde år med politiska val.

Demokrati är något som handlar om att varje dag, på varje arbets-
plats och i varje vardag prata om hur vi vill att framtiden ska se ut. 
Demokrati kräver aktivitet och engagemang och skolning av med-
lemmarna Med politiskt medvetna förtroendevalda slipper vi att gå 
Frankrikes väg. Så länge det fi nns orättvisor så behövs det en Aktiv 
skolad Arbetarrörelse som står upp för de svaga. För att klara detta 
så behöver den fackliga/politiska samverkan förstärkas. Det behövs 
en medveten satsning riktad mot de unga som aktiverar dem och 
klargör de historiska banden. Det behövs en kvalitetssäkring av hur 
mötet mellan den nye medlemmen och facket ska gå till som syftar 
till ett framtida engagemang fackligt/politiskt. Vi måste kvalitetssäk-
ra en handlingsplan som inbegriper och samordnar händelsekedjan 
från skolan med skolinformation på de yrkesrelaterade linjerna, till 
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arbetsplatsen, med facklig introduktion för nyanställda till ett aktivt 
politiskt engagemang. Vi inom LO måste ta ansvar för att skapa fo-
rum för att vidareutbilda och öka medlemmens kunskap om de fack-
liga-politiska sammanhangen via fördjupad skolning. Vi måste också 
aktivt stödja och bilda s-föreningar ute på arbetsplatserna.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

att LO i samverkan med förbunden skapar en handlingsplan i syfte 
att stimulera LO- medlemmar till att aktivera sig politiskt,

att LO tillskapar en fördjupad politiskt skolning i ideologi och samban-
det mellan teori praktik och facklig/politisk samverkans betydelse 
historiskt och i ett framtida EU-perspektiv och

att aktivt stödja bildandet av s-föreningar på arbetsplatserna.

15.02
Unga LO-medlemmarnas röster måste stärkas i politiken
Kommunalarbetareförbundet avd Skaraborg, avd Älvsborg och avd 
Väst

Det är mycket allvarligt att valdeltagandet bland yngre LO-medlem-
mar sjönk ytterligare i 2002 års val, och uppgick till drygt 66 procent 
enligt SCBs valdeltagandeundersökning. Klyftan i valdeltagande mel-
lan yngre LO-medlemmar och yngre SACO-medlemmar har vidgats 
ännu mer. LO-medlemmarnas valdeltagande är överhuvudtaget klart 
och tydligt lägre än för TCO- och SACO-medlemmar. 

Bilden av klassvalet 2002 förstärks också av andra förhållanden. 
Bland yngre manliga väljare under 30 år var valdeltagande endast drygt 
56 procent. Valdeltagandet var också klart och entydigt lägre bland 
unga låginkomsttagare, och bland arbetslösa överhuvudtaget. 

Den här utvecklingen är illavarslande ur fl era synpunkter, och 
formas till nya utmaningar för fackföreningarna. I alla fall om LO-
medlemmarnas röster ska vara starka och tydliga i både val och sam-
hällsdebatt i framtiden. 
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Insatser fordras inom fl era olika områden. Av särskilt stor betydel-
se blir det att bredda och stärka den fackliga ungdomsverksamheten 
ännu mer i det här perspektivet. ”Framtidspaketet” är den förbunds-
gemensamma grunden för satsningarna på utbildning av LO-med-
lemmar under 30 år. Deras betydelse för framtida fackliga uppgifter, 
och den facklig-politiska samverkan står utom allt tvivel. 

Ungdomsverksamheten har också tydliga facklig-politiska förteck-
en, som det fi nns anledning att förstärka ännu mer med sikte på fram-
tida val. ”Framtidspaketet” står inte heller i någon motsatsställning till 
varken behovet av facklig skolinformation, eller en bred medlems- 
och förtroendemannautbildning inom LOs medlemsförbund. 

Valresultatet 2002 blev återigen ett mycket tydligt klassval. LO-
medlemmarnas betydelse för valresultaten är oomtvistad. För SAPs 
valresultat är LO-medlemmarnas valdeltagande och ökande röstan-
del på partiet helt avgörande för dess framtida ställning i kommu-
ner, landsting/regioner och i riksdagen. 

LO tillsammans med fackförbunden har ett gemensamt ansvar 
för att fördjupa och utveckla den facklig-politiska samverkan, och 
stärka det politiska engagemanget överhuvudtaget bland medlem-
mar och förtroendevalda. Olika insatser pågår, varvid medlemsrekry-
tering till SAP är särskilt viktig.

LO-kongressen 2004 blir också en möjlighet för fackförenings-
rörelsen att samlas kring riktlinjer för att LO-medlemmarnas röster 
ska vinna valet 2006, och då uppnå ett ännu starkare socialdemo-
kratisk arbetareparti för en ännu bättre rättvis politik. 

Vi föreslår att kongressen beslutar

att bredda, fördjupa och därmed prioritera den tvärfackliga ung-
domsverksamheten ännu mer under den kommande kongresspe-
rioden,

att LO tillsammans med förbunden utvecklar åtgärder för att öka 
valdeltagandet bland yngre medlemmar i kommande val och 
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att i övrigt stärka den facklig-politiska samverkan mellan LO och SAP 
i linje med intentionerna i denna motion. 

Utlåtande
Motionerna 15.01 första och tredje att-satserna och 15.02 andra 

och tredje att-satserna 

15.01 första och tredje att-satserna

att LO i samverkan med förbunden skapar en handlingsplan i syfte 
att stimulera LO-medlemmar till att aktivera sig politiskt och

att aktivt stödja bildandet av s-föreningar på arbetsplatserna.

15.02 andra och tredje att-satserna

att LO tillsammans med förbunden utvecklar åtgärder för att öka 

valdeltagandet bland yngre medlemmar i kommande val och 

att i övrigt stärka den facklig-politiska samverkan mellan LO och 

SAP i linje med intentionerna i denna motion. 

LO har i uppdrag att verka för en samhällsutveckling på grundval av 

politisk, social och ekonomisk demokrati. Som arbetstagare stärker vi 

vår position i arbetslivet genom kollektivavtalet, men många frågor av 

stor betydelse avgörs politiskt. Beslut fattas i fullmäktige, riksdagen 

eller Europaparlamentet exempelvis om hur välfärden ska utformas 

och om reglerna på arbetsmarknaden. 

Behovet av att kunna påverka politiken är stort. Sedan fackförenings-

rörelsens barndom har det därför funnits en etablerad facklig-politisk 

samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet. Att samver-

kan sker med just socialdemokraterna beror på att vi står på samma 

ideologiska grund. Det betyder inte att vi alltid har samma uppfatt-

ning i dagspolitiska frågor, men det förklarar varför vi inte samverkar 

med andra partier.  
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LOs uppdrag att verka för politisk, social och ekonomisk demokrati 

sträcker sig bortom nationsgränsen eftersom marknaden är interna-

tionell. Facklig-politisk samverkan måste således fungera även globalt 

och regionalt i Europa.  

För att facklig-politisk samverkan ska vara möjlig måste fl er av LO-för-

bundens medlemmar engagera sig politiskt, precis som motion 15.01 

påpekar. Med många av LO-förbundens medlemmar politiskt aktiva 

får vi upp våra frågor på dagordningen och kan lyfta in våra livserfa-

renheter i debatten.

Mot bakgrund av detta initierade LOs styrelse våren 2001 det så kalla-

de ”100 000-projektet”. Här följer en kort beskrivning av projektet. En 

närmare redovisning kommer att ske vid LO-kongessen. Erfarenheter-

na från projektet ska ligga till grund för kommande handlingsplaner. 

100 000-projektet

Syftet med projektet har varit att öka antalet yrkesverksamma med-

lemmar i LO-förbunden i det socialdemokratiska partiet och att fl er 

fackliga (s)-föreningar skulle startas. När projektet drog igång gjordes 

en bedömning att det fanns cirka 35 000 yrkesaktiva LO-medlemmar i 

partiet. 

Målet för projektet blev att öka antalet till 100 000. Därutöver skulle 

10 000 yngre av LO-förbundens medlemmar värvas till SSU. 

Målsättningen formulerades som ett beting för respektive förbund 

baserat på dess medlemsantal. Projektet skulle genomföras av för-

bunden, med stöd från LO.

Enligt partiets medlemsundersökning (hösten 2003) framgår att LO-

förbundens medlemmar är i majoritet i partiet. Detta gäller oavsett 

om man räknar samtliga partimedlemmar eller den yrkesverksamma 

gruppen. Totalt fi nns det cirka 50 000 yrkesaktiva LO-medlemmar i 

partiet. Vi kan konstatera att målsättningen för projektet inte nåtts, 

men att det skett en märkbar nivåhöjning.
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En orsak till att medlemsvärvningen går trögt är en bristande tilltro 

till politiken som ett medel för samhällsförändring. Motionen pekar 

på detta problem och skriver hur ”några få ska agera och diskutera, 

medan vanligt folk står vid sidan om och applåderar eller buar och 

recenserar”. En oroande beskrivning av samhällsläget i allmänhet, 

men också en beskrivning som stämmer in på vår egen rörelse. 

Exempelvis är det avsevärt många fl er fackligt förtroendevalda som 

röstar på (s) än som är med i partiet. 

I rapporten Röster om facket och jobbet framgår att allt fl er känner sig 

osäkra på om facklig-politisk samverkan är bra eller dåligt för LO-för-

bundens medlemmar. Var tredje LO-medlem svarar ”vet ej” eller sva-

rar inte alls på frågan om samarbetet mellan LO och socialdemokra-

terna ska vara oförändrat eller öka. Andelen osäkra har ökat mycket 

kraftigt på några få år, från 20 till 36 procent. 

Om den här utvecklingen fortsätter blir det allt svårare att få varaktig-

het i den lokala facklig-politiska verksamheten, men också allt svårare 

att fullfölja det fackliga uppdraget. Det visar att vi behöver en omfat-

tande idédebatt om hur vi ska kunna nå våra fackliga mål genom 

politiken.

Aktiva s-föreningar
Medlemsvärvningen var särskilt framgångsrik under valåret 2002 då 

partiet för första gången på mycket länge kunde räkna hem ett ökat 

antal medlemmar. 

En del av förklaringen ligger i den positiva stämning som rådde där 

nästan 40 procent valde att rösta på (s). Men även Valet är Ditt-

aktiviteterna hade stor betydelse där fackförbunden genom 

aktivitetsveckor, arbetsplatsbesök, medlemsträffar och liknande 

vaskade fram LO-förbundens medlemmars prioriterade frågor inför 

valet. 
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Dessa aktiviteter och det sätt på vilket de genomfördes ökade den 

politiska temperaturen på arbetsplatserna och gjorde det lättare att 

värva en arbetskamrat till partiet. Eller med andra ord – det blev mera 

givet att gå med i en rörelse som uttryckte en politisk vilja baserat på 

vad medlemmarna ansåg viktigt. 

På de platser i landet där fackliga kamrater målmedvetet arbetat med 

medlemsvärvning, utbildning och politiskt påverkansarbete har man 

vunnit politiskt infl ytande och blivit en kraft både inom partiet och i 

den kommunala politiken. 

Det fortsatta arbetet under den kommande kongressperioden bör 

lägga tonvikt på att få fl er i fackföreningsrörelsen att driva politiska 

frågor. I det arbetet måste vi få med fl er kvinnor, medlemmar med 

utländsk bakgrund och ungdomar. Med fl er fackliga företrädare på 

barrikaderna lockas fl er till det politiska arbetet. Men det är inte 

plakat-politiken som behöver stärkas utan snarare det vardagsnära 

förändringsarbetet, såsom de nu pågående insatserna mot främlings-

fi entliga krafter och insatser för ökad hälsa. 

S-föreningen – en plats för utveckling
Medlemskap i en socialdemokratisk gemenskap måste vid sidan av 

det politiska arbetet innebära möjligheten att växa som människa. 

Värdet av att möta nya vänner och göra utvecklande saker tillsam-

mans ska inte underskattas. 

S-föreningarna måste klara av att ta tillvara varje enskild medlems 

önskemål, behov och intressen. Våra gemensamma mål ska vi inte 

tumma på, men vägen dit kan se olika ut och det är fullt möjligt att ge 

utrymme för individen samtidigt som vi stärker varandra kollektivt. 

Ansvaret att utveckla (s)-föreningarna till en fungerande plats för po-

litisk debatt, påverkan, delaktighet och personlig utveckling faller på 

både fackföreningarna och partiet. 
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Valdeltagandet bland yngre medlemmar

Motion 15.02 föreslår att LO tillsammans med förbunden utvecklar 

åtgärder för att öka valdeltagandet bland yngre medlemmar. 

Precis som motionen påpekar är det oroande att valdeltagandet 

fortsätter att sjunka bland LO-förbundens yngre medlemmar, särskilt 

bland unga arbetarpojkar. 

En rad olika orsaker påverkar benägenheten att rösta. Det handlar om 

alltifrån tilltron till politikens möjligheter till att skiljelinjerna mellan 

partierna upplevs som otydliga. Forskningen pekar också på att vissa 

valrörelser drar mindre intresse till sig, exempelvis för att resultatet 

tidigt framstår som avgjort. 

Men även förändringar i arbetslivet har betydelse. Kongressrappor-

ten Medlem 2010 beskriver hur sämre anställningsvillkor lett till att 

organisationsgraden bland yngre arbetare sjunkit kraftigt från mitten 

av 90-talet. Och under samma period sjunker också valdeltagandet 

markant i samma grupp. 

Från fackligt håll behöver vi fortsätta driva på för bättre arbetsvillkor 

och fackets insatser för medlemsvärvning måste bli effektivare så att 

organisationsgraden ökar. Då kan vi också få fl er som deltar i fackliga 

utbildningar som i sig leder till ökat politiskt engagemang, medlem-

skap i SSU och så vidare. 

En annan central åtgärd är att LO och förbunden blir bättre på att 

etablera en bra kontakt med våra potentiella medlemmar redan på 

gymnasiet. 

I en rapport från Ungdomsstyrelsen och Skolverket visar det sig att 

benägenheten att rösta skiljer sig kraftigt åt mellan ungdomar på 

olika gymnasieprogram. 

På frågan ”Tror du att du kommer att rösta i nationellt val?” svarar 61 

procent av eleverna på högskoleförberedande program ”Det gör jag 

säkert” vilket ska jämföras med 18-19 procent bland eleverna på yr-

kesförberedande program. 
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Med ovanstående exempel vill vi peka på att det fi nns en rad sam-

verkande skäl till varför valdeltagandet sjunker bland unga arbetare. 

Innan vi  går vidare med att formulera strategier och handlingsplaner 

bör därför en mera noggrann analys göras.  

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 15.01 första och tredje att-satserna och 15.02  
 andra och tredje att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Anders Hernborg, Livs
Simon Andrijevski, Metall
Dan Gabrielsson, Kommunal
Per Hyytiäinen, Metall
Helena Proos, Hotell o Restaurang Facket
Tord Persson, Byggnads
Magnus Lagerquist, Transport
Eva Sjöstedt, SEKO
Ingemar EL Göransson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Per Hyytiäinens, Metall tilläggsförslag ”att LO verkar för att kontinu-
erligt stötta våra politiskt valda kamrater med facklig bakgrund.” Till 
detta yrkade styrelsen bifall.
Helena Proos´, Hotell o Restaurang tilläggsförslag ”att LOs styrelse får 
i uppdrag att utarbeta en strategi, och nödvändiga utbildningsinsatser, 
för att öka andelen med facklig bakgrund som har politiska tjänster 
och sakkunniguppdrag.” Till detta yrkade styrelsen bifall.
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Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag,

att bifalla Per Hyytiäinens, Metall tilläggsförslag ”att LO verkar för att 
 kontinuerligt stötta våra politiskt valda kamrater med facklig 
 bakgrund.” samt

att bifalla Helena Proos´, Hotell o Restaurang tilläggsförslag ”att LOs 
 styrelse får i uppdrag att utarbeta en strategi, och nödvändiga 
 utbildningsinsatser, för att öka andelen med facklig bakgrund som har  
 politiska tjänster och sakkunniguppdrag.”
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Punkt 16

Ekonomi
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Ekonomi

Söndagen den 20 juni

Kjell Ahlberg, LO:
Fackföreningsrörelsen har något som är unikt. Det är vår gemensamma 
styrka. Tillsammans är vi oslagbara. Det fi nns ingenting som är omöj-
ligt. Det fi nns ingenting som vi inte kan uppnå – det kan bara dra ut 
på tiden. Facket har förstärkt sin makt och fl yttat fram sina positioner 
med ett enda syfte: att förbättra för LO-förbundens medlemmar.

En del av vår gemensamma fackliga styrka är den ekonomiska 
styrkan. För att kunna kämpa för våra fackliga krav och till exempel 
gå ut i konfl ikt måste vi ha en stabil ekonomi.

Därför föreslår LOs fi nanskommitté, som ju har till uppgift att 
föreslå förbundens avgifter, följande:

Nuvarande avgift i klass 2 bör kvarstå under kongressperioden. 
Indelningen i avgiftsklasser ska heller inte ändras utan ska gälla un-
der hela kongressperioden, men representantskapet ska årligen prö-
va avgiftens storlek, och nästa kongress ska pröva avgiftssystemets 
konstruktion.

Verksamheten är tänkt att fi nansieras med medlemsavgifter, och 
styrelsen måste aktivt prioritera LOs arbetsuppgifter. Eftersom de-
mokrati är att prioritera måste också styrelsen bli något mer demo-
kratisk.

LO måste under den här tiden fi nansiera underskotten med nä-
rings  och kapitalavkastningen, eftersom underskotten på kort tid 
inte kan justeras med enbart besparingar. 

Vi föreslår detta därför att LOs ekonomi under den gångna kon-
gressperioden har försämrats. Det beror inte enbart på oss själva utan 
också på vikande konjunkturer.

Förbundens medlemsantal har på grund av strukturella föränd-
ringar på arbetsmarknaden minskat och kommer troligen att fortsät-
ta göra det. Vi måste med andra ord ha en beredskap för det.

Låt mig ta ett exempel som belyser LOs ekonomiska situation.
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Från 1995 till 2003 har förbundens avgifter i krontal räknat mins-
kat med 14 procent eller 43 miljoner kronor. Samtidigt har LOs kost-
nader för verksamheten ökat med 22 procent, bl a beroende på in-
fl ation och löneökningar.

Det är en utveckling som alla förstår inte kommer att hålla. Un-
derskottet i verksamheten har de senaste åren legat på i storleksord-
ningen 90 miljoner.

I år och föregående år har underskottet balanserats med resultat 
från närings-  och fi nansverksamheten, vilket innebär att LOs egna ka-
pital är intakt och värdesäkrat, enligt kongressens beslut år 2000.

Att höja avgiften är idag ingen framkomlig väg. Då är det bättre 
att få ut så mycket verksamhet som möjligt med de resurser som vi 
redan har. Det är också ett synsätt som jag uppfattar har stöd hos 
förbundens medlemmar. Det gäller kanske framför att inte höja av-
giften.

Det räcker alltså inte att se över avgifterna och systemets kon-
struktion. Också verksamheten måste förändras. Budgetprocess och 
uppföljningssystem måste utvecklas vidare.

Det ekonomiska läget ställer nya krav på styrelsen att prioritera i 
verksamheten. LOs uppgift är dock klar. Det är förbunden och för-
bundens medlemmar som är våra uppdragsgivare.

Om det viktigaste för förbunden och medlemmarna är traditio-
nella fackliga områden, som lönepolitik och anställningstrygget, då 
ska vi också satsa där. Det är deras behov som måste styra. Det stäl-
ler stora krav på LO att vara en samordnad kraft för den gemensam-
ma fackliga styrkan.

För att säkra att LO också framöver förmår att vara en arena för 
facklig styrka ska LO ha en ekonomi som är långsiktigt stabil.
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Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommitténs sammansättning och uppdrag

Inför kongressen 2004 har LOs fi nanskommitté haft till uppgift att 
föreslå förbundens avgift till LO under den kommande kongresspe-
rioden. Kommittén har bestått av:

Kjell Ahlberg, LO, ordförande
Leif Håkansson, Industrifacket
Clas Nykvist, Byggnadsarbetareförbundet
Håkan Arnelid, Metallindustriarbetareförbundet
Anders Bergström, Kommunalarbetareförbundet
Göran Olsson, SEKO
Sten Lundqvist, Handelsanställdas förbund

Den gångna kongressperioden
Den gångna kongressperioden har präglats av den inledningsvis svaga 
konjunkturen som under den senare delen av perioden stabiliserades 
på relativt låga nivåer.  Aktiemarknaden har under kongressperioden 
fallit kraftigt, för att ha nått sin botten våren 2003. Även räntorna har 
sjunkit till mycket låga nivåer under den senare delen av perioden.

LOs ekonomi har under den gångna kongressperioden påverkats 
av sjunkande intäkter både realt och nominellt. Förbundens med-
lemmar har minskat i antal vilket har påverkat förbundens avgifter 
till LO. De vikande kapitalmarknaderna har medfört lägre fi nansiella 
intäkter och marknadsläget har även påverkat LOs kapital negativt. 
Kostnaderna har under kongressperioden påverkats av valet 2002 
och ökade avsättningar till pensioner. Den vikande aktiemarknaden 
har påverkat avkastningen i pensionsfonderna negativt under 2002 
och 2003 vilket innebär att kostnaderna för personal har ökat. Trots 
denna dystra bild är utvecklingen under senare delen av 2003 och 
innevarande år något ljusare.
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LO-avgiftens utveckling

Medlemsintäkter 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Utfall 
(mkr)

313,36 309,69 303,98 298,41 293,7 288 280 275 270

Tabell 1

Förbundens avgift till LO har sedan 1985 minskat i reala belopp. Det-
ta framgår av fi gur 1 som redovisar LO-avgiftens utveckling såväl i ab-
soluta tal som i reala termer. Fram till 1990 var avgiften genom index 
knuten till prisutvecklingen men har därefter utgått med fasta be-
lopp. Detta innebär att 2004 års medlemsavgift motsvarar cirka 7,20 
i 1985 års penningvärde.

LO-avgiftens utveckling
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Det minskade medlemsantalet i förbunden har också inneburit att LO-
avgiften har minskat.  Eftersom förbundens avgifter till LO per med-
lem och månad sedan 1991 har varit oförändrade, 13,80 per medlem 
i klass 2 har detta inneburit att förbundens avgifter till LO har mins-
kat från 313 miljoner år 1995 till 270 miljoner kronor år 2003. Det-
ta innebär att förbundens sammanlagda avgifter till LO i reala termer 
har minskat med cirka 16 procent under samma period, i realiteten 
ett kontinuerligt besparingskrav på cirka 10 miljoner kronor årligen. 
Medlemsavgiften till förbunden har också minskat på grund av det vi-
kande medlemsantalet. Dock följer medlemsavgiften till förbunden 
löneutvecklingen på marknaden i de allra fl esta fall. 

Medlemsutvecklingen 

Medlemsantalet har fortsatt att minska under hela kongressperioden, 
vilket till stor kan förklaras med strukturförändringar på arbetsmark-
naden och att yngre generationer har lägre anslutning än äldre. 
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Verksamhetsresultat

* Preliminärt utfall.  **År 2004 avser budget 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004**

Medlems-
avgifter

313,4 309,7 304 298,4 294 292 280 275 270 270

Verksamhets-
kostnader

306,8 319,1 308,7 333,4 331 362 311 365 375 364

Beräknat 
resultat

6,58 -9,39 -4,67 -35,0 -37 -70 -31 -90 -95 -94

Tabell 2

Av tabell 2 framgår att verksamhetskostnaderna ökat med 68 mil-
joner kronor, 22 procent, från 1995 till 2003. Under samma period 
har medlemsavgifterna minskat med 43 miljoner kronor, 14 procent. 
Dessa två poster sammantagna har lett till det stora verksamhetsun-
derskottet 2003. Det är nödvändigt att under kommande år göra så-
dana anpassningar nedåt av kostnadsnivån att balans uppstår mellan 
medlemsavgifterna och verksamhetens kostnader.

Liksom tidigare beskriver tabell 2 enbart de kansliberoende net-
tokostnaderna och kan inte jämföras med LOs resultat i årsberättel-
serna eftersom utgångspunkten är att inkomster från medlemsavgif-
terna skulle motsvara verksamhetskostnaderna.

Flera förbund upplever idag att deras medlemmar anser avgifter-
na för höga. En del förbund har redan beslutat och andra överväger 
att fi nansiera viss verksamhet med kapitalavkastning. Även LO har 
i budgeten för de senaste åren utnyttjat kapitalavkastningen för att 
fi nansiera särskilda delar av verksamheten. Detta har avsett verksam-
heter som klart kan åtskiljas från kärnverksamheten och där de eko-
nomiska åtagandena kan överblickas, såväl till kostnader som i tid.

De ekonomiska förutsättningarna innebär att även i framtiden mås-
te en del av kapitalavkastningen tas i anspråk för att fi nansiera verk-
samheten. Det är dock tveksamt om kapitalavkastningen ska fi nansiera 
den långsiktiga verksamheten. De minskande medlemsavgifterna skul-
le innebära höjda krav på avkastning och därmed ökad risk. 
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Kommittén är ense om att kapitalavkastning kan nyttjas för att fi -
nansiera LOs verksamhet efter det att LOs egna kapital, defi nierat som 
det bokförda egna kapitalet vid utgången av 1999, värdesäkrats.

LO-kansliets uppgifter
Med anledning av de ekonomiska förutsättningar som råder för LO-
kansliet måste verksamheten under den kommande kongressperioden 
förändras. De minskande intäkterna, nominellt och realt, innebär för-
utom en hårdare prioritering av verksamheter också krav på ökad ef-
fektivitet och minskade kostnader.

I denna nya situation ställs krav på styrelsen att aktivt prioritera 
LOs verksamhet med fokus på de traditionella områdena löner och 
lönepolitik, anställningstrygghet och arbetsmiljö som fortfarande har 
högsta prioritet bland förbundens medlemmar. En väsentlig förut-
sättning för styrelsen att aktivt delta i prioriteringsarbetet är att bud-
getprocess och uppföljningsinstrument utvecklas vidare i linje med 
det arbete som har bedrivits de senaste verksamhetsåren.

Ovanstående ställer stora krav på LO att verka som en samord-
nande kraft för det fackliga arbetet. Förutom kraven på LOs och LO-
förbundens ledningar att tillfredsställa arbetstagarnas förväntningar 
ställer det också krav på LOs kansli att med minskande ekonomis-
ka resurser ta fram beslutsunderlag av hög kvalitet för gemensam-
ma beslut. För LO-distrikten och LO-facken i kommunerna är si-
tuationen något bättre. De centrala bidragen till LO-distrikten och 
LO-facken i kommunerna har inte minskat nämnvärt i nominella tal. 
Med minskade medlemsavgifter till LO-kansliet och samma nomi-
nella bidrag till de lokala och regionala organisationerna leder detta 
till att bidragen blir en allt större andel av medlemsavgiften. Samti-
digt har emellertid övriga verksamhetskostnader, dvs. exklusive bi-
dragen till den lokala och regionala nivån, ökat ännu mer beräknade 
som andel av avgiftsinkomsterna. Bidragens andel av de totala verk-
samhetskostnaderna har därigenom minskat något.
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Avgiftssystem 
Nuvarande avgiftssystem består av tre avgiftsklasser, där förbunden 
har hänförts till de olika klasserna beroende på sitt relativa löneläge. 
Avgiften i klass 1 har varit 5 procent högre än avgiften i klass 2 och i 
klass 3 har avgiften varit 5 procent lägre än i klass 2. Kommittén har 
funnit att förbundens inplacering i avgiftsgrupperna fortfarande är gil-
tig och inte funnit anledning att förändra nuvarande indelning i tre av-
giftsklasser. Vi föreslår således att förbunden grupperas på så sätt som 
framgår av tabell 3. 

 Indelning av förbunden i avgiftsklasser

Klass 1 (+ 5 procent) Klass 2 Klass 3 (-5 procent)

Byggnads Industrifacket Fastighets

Elektrikerna Livs Handels

Grafi kerna Metall Hotell- och Restaurang
Facket

Målarna SEKO Kommunal

Pappers Skogs- och Träfacket Musikerna
Transport 

Tabell 3

 

Med hänsyn till medlemsavgiftens konstruktion som inte följer den 
allmänna kostnadsutvecklingen är det nödvändigt att beröra frågan om 
följsamhet mellan förbundens och LOs avgiftsutveckling. Det nuva-
rande avgiftssystemet innebär att LO-kansliet på 10-15 års sikt kom-
mer att ha väsentligt mindre resurser för att bedriva verksamhet.

Det är möjligt att pröva olika system som bygger på någon form 
av direktanknytning till förbundens avgifter. Eftersom förbunden har 
olika system för uttag av avgifterna, bl a beroende på hur avdelning-
ar, klubbar och regioner fi nansieras och deras respektive uppgifter 
måste i så fall någon form av enhetlig defi nition konstrueras. Kom-
mittén har dock inte ansett att ett system med följsamhet varit en 
framkomlig väg i nuläget. 
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Den ekonomiska utvecklingen under kommande kongressperiod 
Den svenska samhällsekonomins utveckling spelar en avgörande roll 
för LOs ekonomiska utveckling. Antalet personer i sysselsättning, ar-
betslöshetsnivåer, löneutveckling och infl ationsnivå är faktorer som av-
gör såväl förbundens som LOs ekonomi. Kommittén har arbetat med 
följande antaganden för utvecklingen av sysselsättning, infl ation och 
löneutveckling under den kommande kongressperioden. 

Uppgifterna i nedanstående sifferserier har framtagits av LOs 
ekonomer.

Sysselsättning, arbetslöshet, priser och löner 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

Arbetslöshet 4,9 4,9 5,8 5,8 5,5

Sysselsättning 

(Förändring i tusental)

83 17 10 9 10

KPI 2,1 2,0 2,1 1,3 1,4

BNP 1,1 1,9 1,8 2,4 2,7

Tabell 4

En översiktlig analys av sysselsättningsutvecklingen visar att antalet 
anställda inom LO-förbundens organisationsområde inte skulle öka i 
någon nämnvärd omfattning. Detta borde innebära ett fortsatt mins-
kat antal medlemmar på grund av de strukturella förändringar som 
sker på arbetsmarknaden.

Beräkning av medlemsutvecklingen
Vi har med utgångspunkt från tidigare erfarenheter och med hänsyn 
till de strukturförändringar som iakttagits under senare tid gjort en 
prognos över den framtida medlemsutvecklingen. 
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Beräknat antal aktiva medlemmar 2002 till 2008

*Uppgifterna för 2002 är faktiska, övriga år enligt prognos.

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tusen medlemmar 1660* 1640 1610 1562 1523  1484 1445 

 Tabell 5

Utifrån ett genomsnitt av avgift per medlem kan de samlade med-
lemsavgifterna för LOs del beräknas enligt tabell 6. 

Prognos för medlemsavgifter 2002-2008 oförändrad avgift

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medlemsavgifter 271 270 270 259 252 246 240

Tabell 6

Efter hänsynstagande till kostnadsökningar enligt tabell 4 kan resul-
tatet sammanställas till tabell 7. Verksamhetskostnaderna är baserade 
på 2004 års budget.

Beräknat verksamhetsresultat för 2000-2008

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medlemsavgifter 275 270 270 259 252 246 240

Verksamhetskostnader 365 375 361  368 371 374 377

Verksamhetsresultat -90 -96 -91 -109 -119 -126 -137

Tabell 7

Det torde vara uppenbart att LOs verksamheter måste tillföras ytter-
ligare medel om de uppgifter som styrelsen för närvarande anser bör 
utföras, ska kunna fi nansieras. Det är mot denna bakgrund som dis-
kussionen om att nyttja kapitalavkastningen samt förändra avgiftskon-
struktionen, ska ses.
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Sammanfattning och förslag
Trots att det under den gångna kongressperioden vidtagits åtgärder för 
att anpassa LOs verksamhet till en ny nivå redovisas betydande un-
derskott för kongressperioden och denna utveckling kommer att fort-
sätta under kommande år. Det kan därför konstateras att vidtagna åt-
gärder varit otillräckliga. Åtgärderna har bidragit till en långsammare 
kostnadsökning, men inte inneburit en sänkt kostnadsnivå annat än 
enstaka år. Förutom de förändringar som genomförts på den administ-
rativa verksamheten är det uppenbart att ytterligare åtgärder måste 
vidtas för att anpassa kostnadsnivån. 

Kommittén anser att det övergripande målet att verksamhetskost-
naderna ska bestridas med medlemsavgifter bör kvarstå. Ambitionen 
har varit densamma även för detta förslag dock har vi tvingats kon-
statera att LO måste fi nansiera delar av verksamheten med kapital-
avkastningen. Storleksordningen i de beräknade underskotten kan på 
kort sikt inte enbart åtgärdas med ytterligare besparingar utan kom-
mittén föreslår också att styrelsen ska fortsätta arbetet med att aktivt 
prioritera LOs och dess kanslis arbetsuppgifter för att därefter åter 
ta upp frågan om konstruktionen av förbundens avgift till LO. 

Kommittén har funnit att nuvarande avgift i Klass 2 bör kvarstå un-
der hela kongressperioden och att nuvarande indelning i avgiftsklasser 
ej bör ändras samt att arbetet med att få ekonomin i balans bör fortgå.

Utlåtande

Avgiftskommitténs rapport

Avgiftskommittén beskriver på ett utmärkt sätt utvecklingen av LOs 

ekonomi. Av rapporten framgår dessutom att det fi nns två helt avgö-

rande förklaringar till den bekymmersamma ekonomiska utvecklingen 

nämligen det faktum att LO sedan 1991 haft en nominellt oförändrad 

avgift, att medlemsantalet i förbunden minskat och kostnadsnivån 

inte har minskat i motsvarande grad.

Underskottet i verksamhetskostnaderna har under senare år legat på 

cirka 90 miljoner. Den reala minskningen av inkomsterna som beror 
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på att avgiften varit nominellt fastställd, motsvarar ungefär 70 miljo-

ner. Bortfallet av medlemsavgifter på grund av medlemsminskningen 

uppgår till cirka 50 miljoner under samma period. De besparingar som 

redan har skett inom LO-kansliet har alltså till stor del täckt den in-

komstminskning som beror på det minskande medlemsantalet.

Det fi nns idag inga förutsättningar för att höja avgiften eller förändra 

avgiftskonstruktionen. Styrelsen måste därför under den kommande 

kongressperioden bestämma vilken verksamhet som LO idag be-

driver som ska tas bort för att få en ekonomi i balans. Detta arbete 

måste bedrivas skyndsamt och måste vara genomfört i god tid före 

nästa kongress. Problemet är dock att sparbetinget, med en nomi-

nellt oförändrad avgift, även efter en sådan genomgång och även om 

medlemsantalet stabiliseras kommer att vara cirka tre procent per år 

beroende på automatiska kostnadshöjningar.

Styrelsen anser därför att frågan om en eventuell förändring av avgif-

tens storlek inte kan vänta till nästa kongress. Kongressen bör därför 

fatta beslut i enlighet med avgiftskommitténs förslag med den jus-

teringen att kongressen uppdrar åt LOs representantskap att vid sitt 

årsmöte varje år under kongressperioden pröva frågan om LO-avgif-

tens storlek och att nästa kongress prövar avgiftens konstruktion.

Styrelsens förslag

att godkänna avgiftskommitténs rapport,

att fatta beslut angående LO-avgiften i enlighet med kommitténs 

förslag och

att ge LOs representantskap fullmakt att årligen pröva frågan om 

LO-avgiftens storlek.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Ekonomi och administration

Medlem 2010 sidorna 31-32

Utlåtande
Medlem 2010 sidorna 31-32

att uppdra åt LOs styrelse att under den kommande kongress-

 perioden systematiskt undersöka möjligheterna att organisera 

 ekonomi och administration gemensamt.

Under 2002 genomfördes en analys av möjligheterna att 

effektivisera administrativa rutiner i huvudsak för LO-kansliet,   

LO-distrikten och LO-facken i kommunerna. Analysen visade på  

en besparingspotential om cirka 15 miljoner kronor årligen.

I maj 2003 startade verksamheten i Folkrörelsernas Service  

center AB i Valdemarsvik med uppgift att tillhandahålla   

och utveckla kostnadseffektiva, kvalitativa tjänster inom 

telefoni, ekonomi- och löneadministration så att uppdrags-

givarna antingen kan minska kostnaderna eller frigöra resurser  

till kärnverksamheten. Tjänsteutbudet riktar sig i första hand till  

LO och förbunden men även till organisationer med samma 

ideologiska bakgrund.

Styrelsens förslag

att anta avsnittet Ekonomi och administration i Medlem 2010 och

att bifalla att-satsen på sidan 32.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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LO-bank

Måndagen den 21 juni

Motioner

16.01 och 16.02

16.01
LO-bank
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm

Livs avd 4 delar många människors uppfattning när det gäller hur de-
ras pengar förvaltas av dagens banker. 

Våra medlemmar beklagar sig över hur man blir bemött som små-
sparare. De beklagar sig också över de låga räntorna på sitt sparka-
pital och över de avgifter, som bankerna tar ut för allt de gör. Avgif-
terna bestäms dessutom av bankerna själva utan att de kan påver-
ka dem. Det är t o m så att man får betala för att sätta in sina egna 
pengar på banken fastän det är tack vare de pengarna banken över 
huvud taget existerar.

Vi föreslår

att LO startar en egen bank för LOs medlemmar.

16.02
Medlemslån utan säkerhet
Pappersindustriarbetareförbundet avd 15, Iggesund

LO har tecknat avtal med FöreningsSparbanken och Nordea om med-
lemslån utan säkerhet. Detta tycker vi är utmärkt, men vi anser att 
räntan är för hög, cirka 2 procent högre på medlemslånen än vad lå-
neinstitut erbjuder. 
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Vi föreslår att LO verkar för 

att förhandla fram medlemslån med ränta som inte ligger högre än max 
0,5 procent jämfört med lånen med rörlig ränta hos låneinstituten.

Utlåtande
Motionerna 16.01 och 16.02

16.01

att LO startar en egen bank för LOs medlemmar.

16.02

att förhandla fram medlemslån med ränta som inte ligger högre än 
max 0,5 procent jämfört med lånen med rörlig ränta hos låne-
instituten.

Frågan om att inrätta en LO- eller arbetareägd bank har behandlats på 

fl era LO-kongresser och vid LOs Demokratikongress 2000 fi ck styrel-

sen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillfredsställa kraven 

på någon form av LO-Bank. LOs styrelse tillsatte därför en arbets-

grupp som har försökt förtydliga hur LO ska kunna medverka till ökad 

medlemsnytta och välfärd för sina medlemmar inom bankområdet.

Idag har LO avtal med banker och försäkringsbolag med förmånliga vill-

kor och lösningar för förbunden och medlemmarna. Som exempel kan 

nämnas att räntan på medlemslånen är cirka 0,8-1 procentenhet lägre 

än motsvarande in-blanco-krediter hos låneinstitut och nischbanker.

Den analys av bankmarknaden som gjorts visade att de missförhål-

landen som motionären i motion 16.01 nämner är en verklighet för 

vissa grupper av LO-förbundens medlemmar. Det fi nns därför anled-

ning att komplettera dagens avtal inom bankområdet, inriktat på 

medlemmarnas behov. 
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Arbetsgruppen bearbetade totalt sex olika alternativ för hur LO skulle 

kunna lösa LO-medlemmarnas behov av banktjänster.

• Stifta ny bank på egen hand

• Stifta ny bank tillsammans med partner 

• Köpa en liten bank

• Teckna avtal med partnerbank

• Behålla befi ntliga avtal och befi ntliga partners

Varje alternativ bedömdes utifrån hur LOs mål har uppfyllts och vilka 

krav det aktuella alternativet ställer på LO.

LO stiftar egen bank

Eftersom motionären föreslår att stifta en ny bank på egen hand redo-

visas detta alternativ mera ingående. 

För att starta en egen bank krävs en formell struktur, kapital, kom-

petens och organisation, distributionskanaler samt ett produkt- och 

tjänsteutbud.

Den formella strukturen för att bilda och bedriva bankverksamhet 

regleras av bankrörelselagen. För att bedriva bankverksamhet krävs 

tillstånd från Finansinspektionen, s k oktroj. Vid bedömning av en 

oktrojansökan granskar Finansinspektionen om den planerade rörel-

sen kan antas uppfylla kraven på sund bankverksamhet. Därutöver 

bedömer Finansinspektionen om ägarna är lämpliga och inte kan 

antas motverka en sund bankverksamhet, om ledning och styrelse 

har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen för en bank 

och om de även i övrigt är lämpliga för uppgiften.

För att bedriva bankverksamhet krävs en kapitalbas. Storleken på 

kapitalbasen beror på utlåningen och vilka säkerheter som ställs mot 

krediterna. En bank som riktar sig mot LO-medlemmarna kan få han-

tera väldigt stora volymer. Den beräknade maximala volymen skulle 

vara 45 miljarder i inlåning, 85 miljarder i utlåning till konsumtion och 

bostadslån cirka 200 miljarder kronor. Om den egna banken skulle 
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hantera hela utlåningen krävs att LO och förbunden skapar en kapital-

bas på drygt 14 miljarder kronor dvs cirka 70 procent av de samlade 

tillgångarna. För att enbart hantera 50 procent av medlemmarnas 

utlåning till konsumtion krävs 3,4 miljarder kronor i kapital.

De produkter som bör ingå i ”LO-bank” är inlåning, utlåning till kon-

sumtion och hypotek, betalningsförmedling, korttjänster, kontanta 

betalningar över disk samt rådgivning.

LO har redan idag ett stort ansvar för medlemmarnas sparande i form 

av pensions- och livförsäkringsprodukter genom engagemanget i AMF 

och Folksam.

Högt specialiserad kompetens krävs för att hantera den dagliga 

matchningen av tillgångar och skulder s k Asset Liability Management 

(ALM). Varje bank måste också ha kompetens i att hantera ett fl ertal 

risker, där kreditrisken kommer att vara den viktigaste för LO-Banken. Det 

krävs även kompetens i paketering och prissättning av bankens produk-

ter. Detta är kompetens som idag inte fi nns inom fackföreningsrörelsen.

Distributionskanaler består inom banksektorn av kontor, telefon, 

automater och Internet. Att bygga upp ett kontorsnät som når alla 

LO-medlemmar är ogörligt. De distributionskanaler som är möjliga att 

använda är alltså telefon, automater via avtal med nuvarande leveran-

törer samt Internet.

Utifrån denna analys har arbetsgruppen förkastat alternativet om att 

stifta en egen bank med motiveringen att en sådan etablering binder 

huvuddelen av LOs och förbundens kapital och att det måste tillska-

pas en omfattande administrativ organisation. En banketablering är 

också förknippad med hög ekonomisk risk och kommer inte på fl era 

år att kunna bära sina egna kostnader. 

I och med denna argumentation faller även alternativen att bilda bank 

med partner och att köpa en mindre bank.
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Att endast behålla befi ntliga bankavtal alternativt förbättra nuvarande 

avtal är dock inte tillräckligt för att uppnå de önskade målen. Arbets-

gruppens rekommendation är att fördjupa samarbetet med en bank 

för att skapa ett paket av tjänster som tillgodoser LO-förbundens med-

lemmarnas behov och en marknadsprofi lering av ”LOs Bankpaket”.

Frågan har förts till LOs styrelse för vidarebehandling av ett förslag 

om hur LO ska gå vidare. Genom ovanstående lösningar kan medlem-

marnas behov tillfredställas utan att LO behöver starta en egen bank, 

ett projekt som är både riskfyllt och kapitalkrävande.

Styrelsens förslag

att avslå motion 16.01 och 

att anse motion 16.02 besvarad.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens förslag.
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Pensionsfondernas placeringar

Motioner
16.03 och 16.04

16.03
Pensionsfonder inom och genom folkrörelserna – ett steg mot 
ekonomisk demokrati
Byggnadsarbetareförbundet avd 1, Stockholm och Handelsanställdas 
Förbund avd 20, Stockholm

En stor del av jordens befolkning lever i svält och djupaste armod och 
en liten minoritet i lyx. På lång sikt hotas mänsklighetens möjligheter 
att leva vidare på jorden av miljöförstöring, förbrukning och skövling 
av naturresurser och klimatförsämringar som människorna själva vållar. 
Krig och farsoter riskerar att förgöra miljoner av världens invånare.

Samtidigt ser vi att tekniska och ekonomiska framsteg kan ge möj-
ligheter till ett gott liv för alla på vår jord.

Att avvärja dessa hot och att göra verklighet av de goda möjlighe-
terna kräver samarbete, demokrati, solidaritet och gemenskap mel-
lan människorna. Om egoism, konkurrens och enskilda företags och 
personers strävan efter största möjliga vinst och makt får fortsätta 
att vara de främsta drivkrafterna för utvecklingen kan det i längden 
få förödande konsekvenser för hela mänskligheten.

Makthavare inom privatägt näringsliv världen över har genom åren 
visat sig göra stora missgrepp och felspekulationer samtidigt som de 
mer och mer arbetat för att berika sig själva. Det blir alltmer up-
penbart att de odemokratiska beslutsformerna i dagens ekonomiska 
system tvärtemot vad man ofta försöker påskina absolut inte är nå-
gon garanti för att näringslivet skapar goda och rättvisa levnadsför-
hållanden för mänskligheten. 

Om vi människor ska kunna ta itu med problemen och ta till vara 
möjligheterna måste vi skaffa oss demokratiska vägar att påverka 
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också det ekonomiska livet. Idag fi nns inte sådana vägar annat än i 
starkt begränsad omfattning. Att bygga dem är en mycket lång pro-
cess, en process som måste fortgå under årtionden. Därför måste vi 
börja arbetet så snart som det över huvud taget är möjligt.

Ekonomiska faktorer är avgörande för hur alla samhällen utveck-
las. De fl esta avgörande ekonomiska beslut fattas alltjämt inom en-
skilda koncerner och företag utan någon som helst demokratisk pro-
cess. Ekonomin i världen och i varje del av den måste i det långa lop-
pet ställas under demokratisk kontroll och styras efter människor-
nas behov, inte av enskilda vinstintressen. Ekonomisk demokrati är 
en nödvändig förutsättning för att på lång sikt alla ska få ett gott liv 
på jorden. Vi vill bidra till att utveckla ett tydligt alternativ till den 
”hyperkapitalism” som Björn Elmbrant beskrivit i boken ”Globali-
sering – hyperkapitalism”, en bok som i hög grad har inspirerat våra 
diskussioner under arbetet med denna motion.

Vi vill börja arbetet för ekonomisk demokrati med att utveckla 
ett exempel. Ett exempel på att det går att driva ekonomisk verk-
samhet som också har andra mål än att ge högsta möjliga vinst, räk-
nat i pengar, åt sina ägare. Inte så att det är likgiltigt om företag går 
med vinst eller förlust. Varje företag måste ge god avkastning, vilket 
är grunden för hyggliga löner, pensioner och investeringar för framti-
den. Men detta mål får inte vara det enda. Man måste också ta hän-
syn till hur verksamheten påverkar den miljö som vi alla ska leva i, 
kvaliteten på de varor och tjänster som framställs, att de arbetande 
ska ha goda villkor och inte slitas ner av pressande jobb. Som ett för-
sta steg vill vi skapa ett verktyg för detta genom att vidareutveckla 
Folksam-LO-fonderna och Folksam-tjänstemannafonderna. Det är 
sju fonder som nu förvaltar 5 miljarder kronor av löntagarnas pen-
sionspengar. Det är både avsättningar av premiepensioner i det all-
männa pensionssystemet och avtalspensioner, placerade i dessa fon-
der enligt varje enskild persons individuella begäran. Kapitalet ökar 
snabbt. Varje år sätts in närmare 2,5 miljarder kronor i de fonder 
som bolagen förvaltar, vilket är i storleksordningen 5 procent av alla 
avsättningar till PPM och avtalspensioner. Bakom dessa avsättningar 



3 3 6  |  e k o n o m i  

står 250 000 à 300 000 löntagare, alltså cirka 1/15 av alla förvärvs-
arbetande i Sverige. 

På LO-sidan fi nns tre aktieplacerande fonder: Folksam/LO Sverige 
(1,6 mdr kr), Folksam/LO Världen (1,8 mdr kr) och Folksam/LO 
Väst (0,1 mdr – med huvudinriktning på företag i Västsverige) 
samt en obligationsfond (0,8 mdr kr). På TCO-sidan fi nns Folksam/
tjänstemannafond Sverige och Folksam/tjänstemannafond Världen 
vilka placerar i aktier samt en obligationsfond. Tjänstemannafon-
derna förvaltar idag cirka 0,7 mdr kr – de har bara funnits sedan 
1/1 2000. 

Avgifterna i alla dessa sju Folksam-fonder är låga, 0,4 procent per 
år av förvaltat belopp.

Det fi nns ett fondbolag för var och en av dessa båda fondgrupper. 
I Folksam/LOs fondbolag äger LO 49 procent och Folksam 51 pro-
cent av aktierna, bolaget för tjänstemannafonderna är helägt av Folk-
sam Fond AB. Varje fondbolag styrs av en styrelse med 10 ledamöter, 
valda av bolagsstämman. I Folksam/LO-bolaget består styrelsen av 6 
representanter för Folksam och 4 för fackliga organisationer.

Folksams fondbolag har nyligen beslutat om en ”ägarpolicy” som 
innehåller bestämda etiska regler för i vilka slags bolag de ska kun-
na placera pengar som de förvaltar och i vilka slags bolag de ska av-
stå från att placera. Deras fonder har på senare tid blivit mera akti-
va än tidigare för att påverka beteendet hos bolag där de har aktier. 
Man anser att detta är bättre än att fonderna ”röstar med fötterna”, 
dvs enbart påverkar genom att gå in i eller gå ur bolag och därutöver 
vara passiva ägare. Men de har hittills inte någon styrelsepost i något 
bolag där de är aktieägare. Fonderna är emellertid aktiva i nomine-
ringskommittéer i sådana bolag för att försöka medverka till att det 
väljs in så bra styrelseledamöter som möjligt. Vi motionärer vill att 
de löntagaranknutna pensionsfonderna i Folksam ska bli ännu mera 
aktiva ägare än de är idag i de bolag där de köper aktier, att de även 
ska börja engagera sig med egna ledamöter i bolagsstyrelser och att 
de så lite som möjligt ska arbeta med att tjäna pengar på kortsiktiga 
aktiespekulationer. Deras engagemang ska vara långsiktiga. Det kan 
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gälla såväl börsnoterade bolag som företag utanför Börsen. 
Vi vill att fonderna ska utveckla en egen aktivitet, styrd av en de-

mokratisk debatt och med tydliga riktlinjer. I cirkeln har vi angett 
nio olika riktlinjer som vårt kapital bör arbeta efter: 

1. Verka för full sysselsättning – arbete åt alla. En huvuduppgift för 
fonderna är att nå en avkastning som är tillräcklig för att ge bra och 
trygga pensioner åt medlemmarna. Om fonderna strävar efter att 
tjäna pengar på företagens verksamhet och inte genom spekulation 
och stigande förväntningsvärden bidrar de till att stärka efterfrågan 
och aktivitet i ekonomin, vilket i sin tur ger grund för sysselsättning 
och gott resursutnyttjande.

2. Stödja vettiga och gångbara idéer som kan leda till bra produktion. 
I den mån som dessa idéers vidareutveckling hindras av brist på 
riskvilligt kapital ska fonderna medverka till fi nansieringen.

3. Medverka till en god regionalpolitik så att man undviker kapitalför-
störing och bidrar till att värdefullt samhällskapital tas till vara.

4. Utveckla företag med bra personalpolitik och alla fackliga rättighe-
ter.

5. Arbeta för god personalutveckling. Utbildning och kompetenshöj-
ning i arbetet ska vara en rätt för alla.

6. Stödja en bra miljöpolitik. Motarbeta rovdrift och skövling av 
naturresurser.

7. Inte satsa i tillverkning av vapen och miljöfarliga varor.

8. Inte delta i spekulation. Motarbeta sk ”bonussystem” för välbetalda 
företagsledare.

9. Verka aktivt för jämställdhet mellan könen.
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Kanske fonderna får svårt att direkt bidra till sysselsättning, produkt-
utveckling och regionalpolitik, något som ju i första hand är uppgif-
ter för allmän ekonomisk politik, arbetsmarknads- och näringspolitik. 
Men det är ändå viktigt att de känner som en uppgift att medverka 
där de kan göra detta utan att åsidosätta sina andra uppgifter. 

I Per Åhlströms bok ”I egna händer” har vi funnit fl era goda ex-
empel från Canada och USA på att det är praktiskt möjligt att ar-
beta efter liknande riktlinjer. Däri ingår också att redovisa resultatet 
av sådant arbete genom att förmå företagen att upprätta sk sociala 
bokslut, vid sidan av de ekonomiska.

Med dessa ledstjärnor bör fonderna investera löntagarnas kapital 
så att det bidrar till god utveckling. 

I denna motion tar vi i det följande upp:

–  Hur de fackligt anknutna pensionsfonderna i Folksam ska demo-
kratiseras.

–  Hur dessa fonder ska arbeta som aktiva ägare.

–  Hur man ska få så många löntagare som möjligt att välja att placera 
sina pensionsavgifter i just de nämnda fonderna, så att de blir så 
kraftfulla som möjligt, och därmed ger ökat fackligt medlems-
värde.

–  Hur man ska driva opinionsbildning med dessa fonder som ex-
empel, så att vi får även andra kapitalförvaltare att uppträda på 
liknande sätt. 

–  Hur ska de fackligt anknutna fonderna i Folksam demokratiseras? 
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Delfrågor:

–  Hur ska de berörda medlemmarna/pensionsspararna få så bra 
och lättillgänglig information att de har förutsättningar att vara 
aktiva?

–  Hur ska styrelse och ledning utses och förses med goda direktiv? 
Hur ser en demokratisk organisation ut?

För att så många människor som möjligt verkligen ska vara aktiva i att 
påverka användningen av sina pensionspengar måste de kunna delta 
i diskussioner på lokal nivå. Här bör deras lokala fackliga organisatio-
ner, med stöd av ABF och TBV, ha en viktig roll. I varje kommun tor-
de det idag fi nnas åtminstone något eller några hundratal medlemmar 
(i en medelstor kommun med 30 000 invånare troligen cirka 1 000) 
som placerat sina pengar i någon av dessa sju fackligt anknutna Folk-
sam-fonder. 

En demokratisk organisation skulle kunna se ut så här:

–  Varje försäkrad medlem förses med jämna mellanrum med kortfat-
tade rapporter om fondernas arbete, nya företag som de gått in i, 
nya obligationer som köpts, alternativ i viktiga ställningstaganden 
som fonderna står inför etc. 

–  De lokala fackliga organisationerna och ABF/TBV ordnar en gång 
om året seminarier där medlemmarna/pensionsspararna på sin 
egen hemort kan delta för att diskutera verksamheten och för att 
nominera kandidater till val av representanter i någon form av 
fullmäktige. Seminarierna kan kompletteras med studiecirklar för 
dem som är särskilt intresserade.

–  Varje medlem/pensionssparare får rätt att rösta i val av fullmäktige, 
som sedan håller stämma där de granskar och ger riktlinjer för 
verksamheten och väljer styrelser (eller åtminstone majoriteten i 
styrelserna) för de båda fondbolagen (en styrelse för vardera LO- 
och tjänstemannasidan).
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Detta är en skiss som man kan bygga vidare på. Om man ska ha 
seminarier för varje fackförening på respektive ort eller om man ska 
hålla gemensamma seminarier, det kan vara en öppen fråga så länge. 
I storstäder som Stockholm måste det naturligtvis bli många träffar, 
där folk delas upp efter geografi ska områden. 

De båda fondbolagen bör tillsammans bygga upp egna resurser 
med ekonomisk, teknisk, samhälls- och miljöpolitisk expertis som 
kan analysera olika företags verksamhet, bedöma nya idéer till pro-
duktion av varor och tjänster, göra långsiktiga ekonomiska bedöm-
ningar, bistå med att upprätta ”sociala bokslut”, ge god vägledning åt 
styrelseledamöter och ledningar i företag som de är delägare i samt 
ge ut bra informations- och diskussionsmaterial som underlag för 
medlemmarnas diskussioner och ställningstaganden i lokala semi-
narier och i fullmäktigeförsamlingar. 

De här resurserna bör bekostas av fondernas överskott. Därmed 
minskas möjligheterna att dela ut vinst till medlemmarna som äger 
fondandelar, men det är ett pris som vi anser att man bör betala. 
Kanske att andelarna i fonderna inte stiger lika mycket i värde som 
de annars skulle ha gjort. Men vi bör försöka behålla de låga förvalt-
ningskostnaderna i övrigt – nu 0,4 procent.

Hur ska fonderna arbeta som aktiva ägare?

Aktieägande
Folksam har, som vi redan har nämnt, utformat en god ”ägarpolicy” 
och etiska regler för hur man ska arbeta med de företag där man går 
in. Det är både en fråga om att ha bra riktlinjer som man följer, om att 
ha resurser för att bevaka detta och om vilket infl ytande i bolagssty-
relser som man bör skaffa med stöd av de aktier man köper eller kan 
köpa. ”Ägarpolicyn”, som bland annat tar hänsyn till sociala krav och 
till miljön, ligger väl i linje med de nio punkter som vi i studiecirkeln 
har angett som mål för verksamheten. Den är bra, men den behöver 
kompletteras och utvecklas vidare. Det är uppmuntrande att den går 
så pass långt i detaljer, vilket visar en mera aktiv vilja än många s k 
etiska fonders placeringsregler. 
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Men det är nu dags att ta ytterligare steg framåt, t ex genom att 
försöka besätta egna styrelseposter i företag där fonderna satsar för 
att bättre än hittills kunna bevaka att den mera socialt inriktade ägar-
policyn fullföljs. Det är också viktigt att arbeta mera aktivt för att 
stödja en bra teknisk utveckling i näringslivet.

Vi vill att våra fonder inte ska användas för kortsiktiga spekula-
tionsköp på aktiebörser. De aktier som fonderna köper ska syfta till 
ett långsiktigt ägande och engagemang, antingen aktierna är i börs-
noterade eller andra bolag. Inte söka tjäna pengar genom att bara gå 
in i och ut ur företag.

Att stödja innovationer (tekniska framsteg som kan leda till nya 
angelägna produkter, nya produktionsmetoder, mindre slitsamt ar-
bete minskade hälsorisker, bättre miljö och resurshushållning etc) 
är en av de nio punkter som vi har satt upp som riktlinjer för våra 
fonders verksamhet. 

Avkastning i de fackligt anknutna Folksam-fonderna bör, förutom 
till bra pensioner för medlemmarna och till egna expertresurser, ock-
så användas som riskkapital för att stödja innovationer i näringslivet. 
Det kan i många fall innebära att vi satsar i mindre företag som inte 
är noterade på börsen. Ofta saknas riskkapital som kan vidareutveck-
la idéer till färdiga produkter – varor och tjänster färdiga för försälj-
ning och användning. Det fattas i många fall ett slags ”mellanled” i 
kapitalförsörjningen, vilket gör att idéer som skulle kunna leda till 
bra produktion och goda arbetstillfällen ibland kvävs i sin linda.

”Fond Väst”, den av löntagarfonderna som hade till huvudupp-
gift att verka i västra Sverige, arbetade under den korta tid som lön-
tagarfonderna fi ck fi nnas till på ett lovande sätt med att satsa peng-
ar just i icke börsnoterade företag med produktionsidéer som kunde 
bli intressanta för framtiden.
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Obligationer

Fonderna ska också placera kapital i obligationer för att fi nansiera vik-
tig infrastruktur i samhället. I första hand bör de köpa statsobligatio-
ner samt obligationer som ges ut för att fi nansiera bostadsbyggande 
via sådana institut som drivs utan privat vinstintresse. 

AP-fonderna betydde t ex att det fanns tillräckligt med kapital 
för att genomföra det höga bostadsbyggandet i Sverige 1965-74. Det 
visar att pensionskapital med framgång kan och bör användas för in-
vesteringar i bostäder. 

Om våra fonder köper statsobligationer så minskar efterfrågan 
på privat kapital för att bekosta offentliga investeringar. Detta kan 
både dämpa den allmänna ränteutvecklingen och medverka till att 
de pengar som staten betalar i ränta på sina lån verkligen förvandlas 
till efterfrågan (i första hand investeringar som fonderna tar initiativ 
till) och inte ligger passiva och oanvända ”i väntan på bättre tider”.

Hur ska vi stärka våra fonder genom att få så många löntagare som 
möjligt att placera sina premiepensionspengar i just dem?

Om våra fonder ska få den betydelse vi vill så att deras uppträ-
dande kan ”smitta av sig” inom hela det ekonomiska livet, då mås-
te de självfallet bli så stora och starka som möjligt. Redan nu har de 
fackligt anknutna Folksam-fonderna en storlek och betydelse som 
inte är föraktlig, mer än 5 procent av allt kollektivt pensionsspa-
rande i Sverige sker genom dem. Men det räcker inte för att vara så 
pass dominerande att våra fonder kan påverka de allmänna normer-
na för kapitalbildning och för utveckling i näringslivet. Våra fonder 
bör hela tiden växa snabbare än både pensionssparandet i stort och 
den allmänna ekonomiska tillväxten.

En absolut nödvändig förutsättning för att våra fonder ska växa 
så snabbt som vi vill är att de är framgångsrika. Det gäller både i att 
ge god avkastning och därmed hyggliga pensioner och i att uppfylla 
de övriga mål som vi har satt upp för just dessa fonder.

Målet att ge god avkastning i reda pengar och därmed bra pensio-
ner kan bli en smula svårare att nå när man också vill ta en rad andra 
hänsyn till utvecklingen av samhället och miljön. Man kanske inte 
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blir allra ”bäst i klassen” av de fonder som nu fi nns på denna mark-
nad. Men man måste ändå hela tiden ha kravet på sig att det ska bli 
en god förräntning av kapitalet.

Företagens resultat och direkt avkastning på ägandet ska ge fon-
derna en sund avkastning. Att använda och aktivera sådant kapital 
skapar efterfrågan. Om näringsliv och kapitalförvaltning mest inrik-
tas mot att tjäna pengar på kortsiktig spekulation får det allvarliga 
konsekvenser för efterfrågan och sysselsättning.

Däremot är det ofta rätt att ”spekulera” i mera långsiktig mening, 
dvs att satsa på idéer som kan vara värdefulla i framtiden. Det vill 
säga att försöka förutse huruvida vissa idéer till produkter – varor 
såväl som tjänster – kan komma att spela en stor roll för människor-
na i en framtid och tillgodose väsentliga behov. Att gå in i företag 
som kan utveckla produktion på sådana områden och ta ett uthål-
ligt ägaransvar i dessa företag är en angelägen uppgift. 

Man måste räkna med misslyckanden, det är sant. Men om man 
aldrig tar några initiativ kommer man heller inte att lyckas med nå-
gonting över huvud taget. Det långsiktiga perspektivet kan bli en 
fördel för våra fonder när de ska övertyga fl er löntagare om att pla-
cera sina premiepensionspengar – antingen det gäller det allmänna 
pensionssystemet eller avtalspensioner. Större delen av premierna 
betalas ju när det alltjämt är ganska långt till pensionen, och då 
kan det kännas som en fördel för den enskilde om pengarna arbetar 
främst för att få en jämn, god och trygg avkastning på lång sikt. 

Likaså kan många känna det som en fördel om fonderna arbetar 
för en allmänt god samhällsutveckling. Också god utveckling av så-
dant som sysselsättning, ett gott skatteunderlag, bra miljö och rättvis 
fördelning av välfärden är ju viktiga förutsättningar för en bra tillva-
ro som pensionär.

Den demokratiska uppbyggnaden och möjligheterna att själv vara 
med och påverka arbetet i våra fonder kan betyda ökade möjlighe-
ter att få en livlig kontakt med försäkringstagarna/medlemmarna, en 
kontakt som dessa kan berätta om för arbetskamrater, grannar, släkt 
och vänner. Den vägen kan fl er och fl er bli intresserade av att place-
ra sina pensionspremier i just våra fonder.
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Naturligtvis bör alla dessa fördelar marknadsföras på mera tradi-
tionella vägar. Men en alldeles speciell väg att påverka går genom de 
fackliga organisationerna, som kan vända sig till sina egna medlem-
mar med information, t ex genom sina förtroendevalda försäkrings-
ansvariga. Detta blir ett fackligt medlemsvärde.

Hur kan man påverka andra delar av det ekonomiska livet till mer 
av långsiktigt ansvarstagande?

Det vi vill göra med de fackligt anknutna pensionsfonderna i Folk-
sam kan bara vara ett litet exempel som kan hjälpa till att övertyga 
omvärlden. Exemplet ska visa att det är möjligt att uppträda på ett 
annat sätt än företag i allmänhet gör idag, på en marknad där stora 
privata kapitalägare sätter dagordningen. Exemplet ska visa att det 
är möjligt att ta större samhällsansvar och ändå ge en bra avkastning 
som i vårt fall innebär ett gott tillskott till de pensioner löntagarna 
får ut av vårt allmänna pensionssystem.

Stora institutionella aktieägare – inte minst andra stora pensionsfonder 
– bör vara möjliga att påverka genom goda exempel som kan visas upp.

Också Folksams sparfonder för olika slags värdepapper bör kunna 
arbeta på liknande sätt som de fackligt anknutna pensionsfonderna, 
efter hand som arbetet i dessa visar upp goda resultat.

Våra fonder kommer inte att vara det enda exemplet på att man 
med framgång kan arbeta också med sociala mål vid sidan av det själv-
klara målet att nå en god ekonomisk avkastning och att man i längden 
kan nå väl så goda ekonomiska resultat genom att arbeta aktivt och 
långsiktigt som genom att arbeta mera passivt och med kortsiktig spe-
kulation. I Per Åhlströms bok ”I egna händer” ges åtskilliga andra ex-
empel på lyckad verksamhet med liknande utgångspunkter som vi har 
angett här. Det är exempel från USA och Canada, där stora mängder 
kapital som löntagarna arbetat ihop för pensionsändamål verkar i nä-
ringslivet. En del av detta enorma kapital har använts i de företag som 
Per Åhlström beskrivit i sin bok och som arbetar med ungefär sådana 
mål som vi har satt upp. (Denna mening fi nns ej i Handels motion)

I många länder fi nns inga väl utvecklade offentliga pensionssystem, var-
för de pensionspremier som betalas in av arbetsgivare för de anställdas räk-
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ning spelar så mycket större roll. Troligen vore det mest fruktbara att allra 
först den fackliga vägen försöka påverka sådana fonder i olika länder.

Diverse ”etiska” fonder kan också tänkas gå att påverka, redan från 
början. Det är på dessa områden som man borde vara allra minst motvil-
lig till tankar av det här slaget, ett visst naturligt intresse borde fi nnas. 

Inom vårt land och inom EU bör vi kunna arbeta politiskt för att all-
männa pensionsfonder och statliga företag arbetar efter de riktlinjer som 
har beskrivits här. Kooperativa företag bör också ges samma inriktning – 
initiativ för detta bör tas i kooperationens demokratiska organ.

Privata företag av olika slag kommer att kunna följa efter, särskilt 
om de märker att konsumenter vänder dem ryggen om de inte upp-
träder på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det också viktigt att bilda 
opinion bland konsumenter om att man bör vara noga med vad för 
slags företag som man köper varor och tjänster av.

Det blir en svår process att förmå ett näringsliv, som ska leva på 
att vara vinstdrivande, att ställa upp på andra riktlinjer än att tjä-
na mesta möjliga pengar på kortast möjliga tid (vinstmaximering). 
Den processen måste ta lång tid. Därför är det nu hög tid att börja.

I första omgången av den långa processen för att demokratisera 
det ekonomiska livet har vi valt att gå den s k folkrörelsevägen. Ge-
nom arbetarrörelsens egna organisationer och företag vill vi få fram 
goda exempel. Man kan säga att vi bygger upp egna löntagarfonder, 
med medel som mobiliseras genom vår rörelse, på frivillig grund.

I det här fallet är det framför allt Folksam och ett par av dess dot-
terbolag samt de fackliga organisationerna som vi vill använda som 
verktyg. I Folksam och dess båda fackligt anknutna pensionsbolag ut-
övas ägaransvaret av de fackliga organisationerna och kooperationen. 
Därför är det naturligt att vi försöker få fram beslut i fackförbund, i 
LO/TCO centralt, i förbundsavdelningar, distriktsorganisationer osv. 

Denna motion till LOs kongress 2004 är det allra första steget i 
en sådan process. 

Viktigt är också hur vi, parallellt med detta, kan arbeta med opi-
nionsbildning för att våra tankar ska vinna så stort gehör som möjligt, 
både i den allmänna samhällsdebatten och i det ekonomiska livet.
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Vi föreslår att LO-kongressen beslutar 

att LOs representanter i Folksams och Folksam/LO-fondernas styrel-
ser verkar för att Folksams olika fonder, i första hand de fackligt 
anknutna pensionsfonderna, så långt det är möjligt, demokratiseras, 
aktiveras och vidareutvecklas att arbeta långsiktigt och med ytter-
ligare sociala mål utöver nuvarande ”ägarpolicy”, på det sätt som 
beskrivs i denna motion.

16.04
Pensionsfonder inom och genom folkrörelserna – ett steg mot 
ekonomisk demokrati
Kommunalarbetareförbundet, Stockholms län

En stor del av jordens befolkning lever i svält och djupaste armod och 
en liten minoritet i lyx. På lång sikt hotas mänsklighetens möjligheter 
att leva vidare på jorden av miljöförstöring, förbrukning och skövling 
av naturresurser och klimatförsämringar som människorna själva vållar. 
Krig och farsoter riskerar att förgöra miljoner av världens invånare.

Samtidigt ser vi att tekniska och ekonomiska framsteg kan ge möj-
ligheter till ett gott liv för alla på vår jord.

Att avvärja dessa hot och att göra verklighet av de goda möjlighe-
terna kräver samarbete, demokrati, solidaritet och gemenskap mel-
lan människorna. Om egoism, konkurrens och enskilda företags och 
personers strävan efter största möjliga vinst och makt får fortsätta 
att vara de främsta drivkrafterna för utvecklingen kan det i längden 
få förödande konsekvenser för hela mänskligheten. 

Makthavare inom privatägt näringsliv världen över har genom 
åren visat sig göra stora missgrepp och felspekulationer samtidigt 
som de mer och mer arbetat för att berika sig själva. Det blir allt-
mer uppenbart att de odemokratiska beslutsformerna i dagens eko-
nomiska system – tvärtemot vad man ofta försöker påskina – abso-
lut inte är någon garanti för att näringslivet skapar goda och rättvisa 
levnadsförhållanden för mänskligheten.
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Om vi människor ska kunna ta itu med problemen och ta till vara 
möjligheterna måste vi skaffa oss demokratiska vägar att påverka 
detta. Idag fi nns inte sådana vägar annat än i starkt begränsad om-
fattning. Att bygga dem är en mycket lång process, en process som 
måste fortgå under årtionden. Därför måste vi börja arbetet så snart 
som det över huvud taget är möjligt.

Ekonomiska faktorer är avgörande för hur alla samhällen utveck-
las. De fl esta avgörande ekonomiska beslut fattas alltjämt inom en-
skilda koncerner och företag utan någon som helst demokratisk pro-
cess. Ekonomin i världen och i varje del av den måste i det långa lop-
pet ställas under demokratisk kontroll och styras efter människor-
nas behov, inte av enskilda vinstintressen. Ekonomisk demokrati är 
en nödvändig förutsättning för att på lång sikt alla ska få ett gott liv 
på jorden.

Vi vill börja arbetet för ekonomisk demokrati med att utveckla 
ett exempel, ett exempel på att det går att driva ekonomisk verk-
samhet som också har andra mål än att ge högsta möjliga vinst, räk-
nat i pengar, åt sina ägare. Inte så att det är likgiltigt om företaget går 
med vinst eller förlust. Varje företag måste ge god avkastning, vilket 
är grunden för hyggliga löner, pensioner och investeringar för framti-
den. Men detta mål får inte vara det enda. Man måste också ta hän-
syn till hur verksamheten påverkar den miljö som vi alla ska leva i, 
kvaliteten på de varor och tjänster som framställs, att de arbetande 
ska ha goda villkor och inte slitas ner av pressande jobb.

Som ett första steg vill vi skapa ett verktyg för detta genom att vi-
dareutveckla Folksam-LO-fonderna och Folksam-tjänstemannafon-
derna. De är sju fonder som nu förvaltar 5 miljarder kronor av lön-
tagarnas pensionspengar. Det är både avsättningar av premiepensio-
ner i det allmänna pensionssystemet och avtalspensioner, placerade 
i dessa fonder enligt varje enskild persons individuella begäran. Ka-
pitalet ökar snabbt. Varje år sätts in närmare 2,5 miljarder kronor i 
de fonder som bolagen förvaltar, vilket är i storleksordningen 5 pro-
cent av alla avsättningar till PPM- och avtalspensioner. Bakom dessa 
avsättningar står 250 000 á 300 000 löntagare, alltså cirka 1/15 av 
alla förvärvsarbetande i Sverige. 
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På LO-sidan fi nns tre aktieplacerande fonder: Folksam/LO Sverige 
(1,6 mdr kr), Folksam/LO Världen (1,8 mdr kr) och Folksam/LO 
Väst (0,1 mdr - med huvudinriktning på företag i Västsverige) samt 
en obligationsfond (0,8 mdr kr). På TCO-sidan fi nns Folksam/
tjänstemannafond Sverige och Folksam/tjänstemannafond Världen 
vilka placerar i aktier samt en obligationsfond. Tjänstemannafon-
derna förvaltar idag cirka 0,7 mdr kr – de har bara funnits sedan 
1/1 år 2000.

Avgifterna i alla dessa sju Folksamfonder är låga, 0,4 procent per 
år av förvaltat belopp.

Det fi nns ett fondbolag för var och en av dessa fondgrupper. I 
Folksam/LOs fondbolag äger LO 49 procent och Folksam 51 pro-
cent av aktierna, bolaget för tjänstemannafonderna är helägt av Folk-
sam Fond AB. Varje fondbolag styrs av en styrelse med 10 ledamöter, 
valda av bolagsstämman. I Folksam/LO-bolaget består styrelsen av 6 
representanter för Folksam och 4 för fackliga organisationer.

Styrelseordförande i båda bolagen är Folksams fi nansdirektör 
Håkan Johansson. I Folksam/ LO-bolaget är Leif Håkansson, LO, 
vice ordförande, Leif Håkansson, Industrifacket, Kjell Ahlberg, LO, 
Hans Tilly, Byggnads och Sven-Olof Arbestål, SEKO fackliga repre-
sentanter. Vd är John Öjhammar, Folksam.

I Folksam/tjänstemannabolaget är TCOs ordförande Sture Nordh 
vice ordförande, Göran Tjernell, SIF, Håkan Rosenkvist, Försvars-
tjänstemännen och Jaan Kolk, Teaterförbundet är fackliga ledamö-
ter i placeringskommittén. Vd är Bo Thärning, Folksam.

Folksams fondbolag har nyligen beslutat om en ”ägarpolicy” som 
innehåller bestämda etiska regler för i vilka slags bolag de ska kun-
na placera pengar som de förvaltar och i vilka slags bolag de ska av-
stå från att placera. Deras fonder har på senare tid blivit mera akti-
va än tidigare för att påverka beteendet hos bolag där de har aktier. 
Man anser att detta är bättre än att fonderna ”röstar med fötterna” 
dvs enbart påverkar genom att gå in i eller gå ur bolag och därutöver 
vara passiva ägare. Men de har hittills inte någon styrelsepost i något 
bolag där de är aktieägare. Fonderna är emellertid aktiva i nomine-
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ringskommittéer i sådana bolag för att försöka medverka till att det 
väljs så bra styrelseledamöter som möjligt. Vi motionärer vill att de 
löntagarknutna pensionsfonderna i Folksam ska bli ännu mera akti-
va ägare än de är idag i de bolag där de köper aktier, att de även ska 
börja engagera sig med egna ledamöter i bolagsstyrelser och att de 
så lite som möjligt ska arbeta med att tjäna pengar på kortsiktiga ak-
tiespekulationer. Deras engagemang ska vara långsiktiga. Detta kan 
gälla såväl börsnoterade bolag som företag utanför Börsen.

Vi vill att fonderna ska utveckla en egen aktivitet, styrd av en de-
mokratisk debatt och med tydliga riktlinjer. I cirkeln har vi angett 
nio olika riktlinjer som vårt kapital bör arbetas efter.

1. Verka för full sysselsättning – arbete åt alla. En huvuduppgift för 
fonderna är att nå en avkastning som är tillräcklig för att ge bra och 
trygga pensioner åt medlemmarna. Om fonderna strävar efter att 
tjäna pengar på företagens verksamhet och inte genom spekulation 
och stigande förväntningsvärden bidrar de till att stärka efterfrågan 
och aktivitet i ekonomin, vilket i sin tur ger grund för sysselsättning 
och gott resursutnyttjande.

2. Stödja vettiga och gångbara idéer som kan leda till bra produktion. 
I den mån som dessa idéers vidareutveckling hindras av brist på 
riskvilligt kapital ska fonderna medverka till fi nansieringen. 

3. Medverka till en god regionalpolitik så att man undviker kapitalför-
störing och bidrar till att värdefullt samhällskapital tas till vara.

4. Utveckla företag med bra personalpolitik och alla fackliga rättighe-
ter.

5. Arbeta för god personalutveckling. Utbildning och kompetenshöj-
ning i arbetet ska vara en rätt för alla.

6. Stödja en bra miljöpolitik. Motarbeta rovdrift och skövling av 
naturresurser.
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7. Inte satsa i tillverkning av vapen och miljöfarliga varor.

8. Inte delta i spekulation. Motarbeta s k ”bonussystem” för välbetalda 
företagsledare.

9. Verka aktivt för jämställdhet mellan könen.

Kanske fonderna får svårt att direkt bidra till sysselsättning, produkt-
utveckling och regionalpolitik, något som ju i första hand är uppgif-
ter för allmän ekonomisk politik, arbetsmarknads- och näringspolitik. 
Men det är ändå viktigt att de känner som en uppgift att medverka 
där de kan göra detta utan att åsidosätta sina andra uppgifter.

I Per Åhlströms bok ”I egna händer” har vi funnit fl era goda ex-
empel från Canada och USA på att det är praktiskt möjligt att ar-
beta efter liknande riktlinjer. Däri ingår också att redovisa resultatet 
av sådant arbete genom att förmå företagen att upprätta s k sociala 
bokslut, vid sidan av de ekonomiska.

Med dessa ledstjärnor bör fonderna investera löntagarnas kapital 
så att de bidrar till god utveckling.

I denna motion tar vi i det följande upp:

–  Hur de fackliga anknutna pensionsfonderna i Folksam ska demo-
kratiseras.

–  Hur dessa fonder ska arbeta som aktiva ägare.

–  Hur man ska få så många löntagare som möjligt att välja att placera 
sina pensionsavgifter i just de nämnda fonderna, så att de blir så 
kraftfulla som möjligt, och därmed ger ökat fackligt medlems-
värde.

–  Hur man ska driva opinionsbildning med dessa fonder som ex-
empel, så att vi får även andra kapitalförvaltare att uppträda på 
liknande sätt.
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–  Hur ska de fackliga anknutna fonderna i Folksam demokratise-
ras?

Delfrågor:

–  Hur ska de berörda medlemmarna/pensionsspararna få så bra 
och lättillgänglig information att de har förutsättningar att vara 
aktiva?

–  Hur ska styrelse och ledning utses och förses med goda direktiv? 
Hur ser en demokratisk organisation ut?

För att så många människor som möjligt verkligen ska vara aktiva i att 
påverka användningen av sina pensionspengar måste de kunna delta i 
diskussioner på lokal nivå. Här bör deras lokala fackliga organisation, 
med stöd av ABF och TBV, ha en viktig roll. I varje kommun torde det 
idag fi nnas åtminstone något eller några hundratal medlemmar (i en 
stor kommun med 30 000 invånare troligen 1 000) som placerat sina 
pengar i någon av dessa sju fackligt anknutna Folksam-fonder.

En demokratisk organisation skulle kunna se ut så här:

–  Varje försäkrad medlem förses med jämna mellanrum med kortfat-
tade rapporter om fondernas arbete, nya företag som de gått in i 
nya obligationer som köpts, alternativ i viktiga ställningstaganden 
som fonderna står för etc.

–  De lokala fackliga organisationerna och ABF/TBV ordnar en gång 
om året seminarier där medlemmarna/pensionsspararna på sin 
egen hemort kan delta för att diskutera verksamheten och för att 
nominera kandidater till val av representanter i någon form av 
fullmäktige. Seminarierna kan kompletteras med studiecirklar för 
dem som är särskilt intresserade.

–  Varje medlem/pensionssparare får rätt att rösta i val av fullmäktige, 
som sedan håller stämma där de granskar och ger riktlinjer för 
verksamheten och väljer styrelser (eller åtminstone majoriteten i 
styrelserna) för att de båda fondbolagen (en styrelse för vardera 
LO- och tjänstemannasidan).
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Detta är en skiss som man kan bygga vidare på. Om man ska ha se-
minarier för varje fackförening på respektive ort eller om man ska 
hålla gemensamma seminarier, det kan vara en öppen fråga så länge. 
I storstäder som Stockholm måste det naturligtvis bli många träffar, 
där folk delas upp efter geografi ska områden. Annars blir det alldeles 
för stora tillställningar.

De båda fondbolagen bör tillsammans bygga upp egna resurser 
med ekonomisk, teknisk, samhälls- och miljöpolitisk expertis som 
kan analysera olika företags verksamhet, bedöma nya idéer till pro-
duktion av varor och tjänster, göra långsiktiga ekonomiska bedöm-
ningar, bistå med att upprätta ”sociala bokslut”, ge god vägledning 
åt styrelseledamöter och ledningar och underlag för medlemmarnas 
diskussioner och ställningsantaganden i lokala seminarier och i full-
mäktigeförsamlingar.

De här resurserna bör bekostas av fondernas överskott. Därmed 
minskas möjligheterna att dela ut vinst till medlemmarna som äger 
fondandelar, men det är ett pris som vi anser att man bör betala. Kan-
ske andelarna i fonderna inte stiger lika mycket i värde som de an-
nars skulle ha gjort. Men vi bör försöka behålla de låga förvaltnings-
kostnaderna i övrigt – nu 0,4 procent.

Hur ska fonderna arbeta som aktiva ägare?

Aktieägande
Folksam har, som vi redan har nämnt, utformat en god ”ägarpolicy” 
och etiska regler för hur man ska arbeta med de företag där man går 
in. Det är både en fråga om att ha bra riktlinjer som man följer, om 
att ha resurser för att bevaka detta och om vilket infl ytande i bolags-
styrelser som man bör skaffa med stöd av de aktier man köper eller 
kan köpa. ”Ägarpolicyn”, som bland annat tar hänsyn till sociala krav 
och till miljön ligger väl i linje men den behöver kompletteras och 
utvecklas vidare. Det är uppmuntrande att den går så pass långt i de-
taljer, vilket visar en mera aktiv vilja än många s k etiska fonders pla-
ceringsregler.
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Men det är nu dags att ta ytterligare steg framåt, t ex genom att 
försöka besätta egna styrelseposter i företag där fonderna satsar för 
att bättre än hittills kunna bevaka att den mera socialt inriktade ägar-
policyn fullföljs. Det är också viktigt att arbeta mera aktivt för att 
stödja en bra teknisk utveckling i näringslivet.

Vi vill att våra fonder inte ska användas för kortsiktiga spekula-
tionsköp på aktiebörser. De aktier som fonderna köper ska syfta till 
ett långsiktigt ägande och engagemang, antingen aktierna är i börs-
noterade eller andra bolag. Inte söka tjäna pengar genom att bara gå 
in i och ut ur företag.

Att stödja innovationer (tekniska framsteg som kan leda till nya 
angelägna produkter, nya produktionsmetoder, mindre slitsamt ar-
bete, minskade hälsorisker, bättre miljö och resurshållning etc) är 
en av de nio punkter som vi har satt upp som riktlinjer för våra fon-
ders verksamhet.

Avkastning i de fackligt anknutna Folksam-fonderna bör, förutom 
till bra pensioner för medlemmarna och till egna expertresurser, ock-
så användas som riskkapital för att stödja innovationer i näringslivet. 
Det kan i många fall innebära att vi satsar i mindre företag som inte 
är noterade på börsen. Ofta saknas riskkapital som kan vidareutveck-
la idéer till färdiga produkter – varor och tjänster färdiga för försälj-
ning och användning. Det fattas i många fall ett slags ”mellanled” i 
kapitalförsörjningen, vilket gör att idéer som skulle kunna leda till 
bra produktion och goda arbetstillfällen ibland kvävs i sin linda.

”Fond Väst”, den av löntagarfonderna som hade till huvudupp-
gift att verka i västra Sverige, arbetade under den korta tid som lön-
tagarfonderna fi ck fi nnas till på ett lovande sätt med att satsa peng-
ar i icke börsnoterade företag med produktionsidéer som kunde bli 
intressanta för framtiden. Att Folksam/LO-fonderna också omfat-
tar en fond där tyngdpunkten för verksamheten ligger i Västsverige 
uppfattar vi som ett tecken på att man vill bygga vidare på de idéer 
som Fond Väst stod för.
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Obligationer

Fonderna ska också placera kapital i obligationer för att fi nansiera vik-
tig infrastruktur i samhället. I första hand bör de köpa statsobligationer 
samt obligationer som ges ut för att fi nansiera bostadsbyggande via så-
dana fi nansieringsinstitut som drivs utan privat vinstintresse.

AP-fonderna betydde t ex att det fanns tillräckligt med kapital 
för att genomföra det höga bostadsbyggandet i Sverige 1965-74. Det 
visar att pensionskapital med framgång kan och bör användas för in-
vestering i bostäder.

Om våra fonder köper statsobligationer så minskar efterfrågan 
på privat kapital för att bekosta offentliga investeringar. Detta kan 
både dämpa den allmänna ränteutvecklingen och medverka till att 
de pengar som staten betalar i ränta på sina lån verkligen förvandlas 
till efterfrågan (i första hand investeringar som fonderna tar initiativ 
till) och inte ligger passiva och oanvända ”i väntan på bättre tider”.

Hur ska vi stärka våra fonder genom att få så många löntagare som 
möjligt att placera sina premiepensionspengar i just dem?

Om våra fonder ska få den betydelse vi vill så att deras uppträ-
dande kan ”smitta av sig” inom hela det ekonomiska livet, då mås-
te de självfallet bli så stora och starka som möjligt. Redan nu har de 
fackligt anknutna Folksam-fonderna en storlek och betydelse som 
inte är föraktlig, mer än 5 procent av allt kollektivt pensionsspa-
rande i Sverige sker genom dem. Men det räcker inte för att vara så 
pass dominerande att våra fonder kan påverka de allmänna normer-
na för kapitalbildning och för utveckling i näringslivet. Våra fonder 
bör hela tiden växa snabbare än både pensionssparandet i stort och 
den allmänna ekonomiska tillväxten.

En absolut nödvändig förutsättning för att våra fonder ska växa 
så snabbt som vi vill är att de är framgångsrika. Det gäller både i att 
ge god avkastning och därmed hyggliga pensioner och i att uppfylla 
de övriga mål som vi har satt upp för just dessa fonder.

Målet att ge god avkastning i reda pengar och därmed bra pensio-
ner kan bli en smula svårare att nå när man också vill ta en rad andra 
hänsyn till utvecklingen av samhället och miljön. Man kanske inte 
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blir allra ”bäst i klassen” av de fonder som nu fi nns på denna mark-
nad. Men man måste ändå hela tiden ha kravet på sig att de ska bli 
en hygglig förräntning av det kapital sam har satsats.

Viktigt är emellertid att våra fonder inte ägnar sig åt kortsikti-
ga spekulationer. De bör inte köpa aktier eller andra värdepapper 
i förväntan om snabba kursstegringar och med syfte att snabbt säl-
ja dem igen. Det är inte på förväntningar, mer eller mindre orealis-
tiska och uppblåsta, som man ska tjäna sina pengar. Företagens re-
sultat och direkt avkastning på ägandet ska ge fonderna en sund av-
kastning. Att använda och aktivera sådant kapital skapar efterfrågan. 
Om näringsliv och kapitalförvaltning inriktas mot att tjäna pengar 
på kortsiktig spekulation får det allvarliga konsekvenser för efterfrå-
gan och sysselsättning. 

Däremot är det ofta rätt att ”spekulera” i mera långsiktig mening, 
dvs att satsa på idéer som kan vara värdefulla i framtiden. Det vill 
säga att försöka förutse huruvida vissa idéer till produkter – varor så-
väl som tjänster – kan komma att spela en stor roll för människorna 
i en framtid och tillgodose väsentliga behov. Att gå in i företag som 
kan utveckla produktion på sådana områden och ta ett ägaransvar i 
dessa företag är en angelägen uppgift.

Man måste räkna med misslyckanden, det är sant. Men om man 
aldrig tar initiativ kommer man heller inte att lyckas med någon-
ting över huvud taget. Det långsiktiga perspektivet kan bli en fördel 
för våra fonder när de ska övertyga fl er löntagare om att placera sina 
premiepensionspengar – antingen det gäller det allmänna pensions-
systemet eller avtalspensioner. Större delen av premierna betalas ju 
när det alltjämt är ganska långt till pensionen och då kan det kännas 
som en fördel för den enskilde om förvaltaren av pengarna arbetar 
för att få en jämn, god och trygg avkastning på lång sikt. 

Likaså kan många känna det som en fördel om fonderna arbetar 
för en allmänt god samhällsutveckling. Också god utveckling av så-
dant som sysselsättning, ett gott skatteunderlag, bra miljö och rätt-
vis fördelning av välfärden är ju viktiga förutsättningar för en bra 
tillvaro som pensionär.
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Den demokratiska uppbyggnaden och möjligheterna att själv vara 
med och påverka arbetet i våra fonder kan betyda ökade möjlighe-
ter att få en livlig kontakt med försäkringstagarna/medlemmarna, en 
kontakt som dessa kan berätta om för arbetskamrater, grannar, släkt 
och vänner. Den vägen kan fl er och fl er bli intresserade av att place-
ra sina pensionspremier i just våra fonder.

Naturligtvis bör alla dessa fördelar marknadsföras på mera tradi-
tionella vägar. Men en alldeles speciell väg att påverka går genom de 
fackliga organisationerna, som kan vända sig till sina egna medlem-
mar med information, t ex genom sina förtroendevalda försäkrings-
ansvariga. Detta blir ett fackligt medlemsvärde.

Hur kan man påverka andra delar av det ekonomiska livet till mer 
långsiktligt ansvarstagande?

Det vi vill göra med de fackligt anknutna pensionsfonderna i Folk-
sam kan bara vara ett litet exempel som kan hjälpa till att övertyga 
omvärlden. Exemplet ska visa att det är möjligt att uppträda på ett 
annat sätt än företag i allmänhet arbetar idag på en marknad där stora 
privata kapitalägare sätter dagordningen. Exemplet ska visa att det är 
möjligt att arbeta utan kortsiktig spekulation och att ta större sam-
hällsansvar och ändå ge en rimlig avkastning som i vårt fall innebär 
ett gott tillskott till de pensioner löntagarna får ut av vårt allmänna 
pensionssystem. Stora institutionella aktieägare – inte minst andra 
pensionsfonder – bör vara möjliga att påverka genom goda exempel 
som kan visas upp.

Också Folksams sparfonder för olika slags värdepapper bör kunna 
arbeta på liknande sätt som de fackligt anknutna pensionsfonderna, 
efter hand som arbetet i dessa visar upp goda resultat.

Våra fonder kommer inte att vara det enda exemplet på att man 
med framgång kan arbeta också med sociala mål vid sidan av det själv-
klara målet att nå en hög ekonomisk avkastning och att man i läng-
den kan nå väl så goda ekonomiska resultat genom att arbeta aktivt 
och långsiktigt som genom att arbeta mera passivt och med kortsiktig 
spekulation. I Per Åhlströms bok ”I egna händer” ges åtskilliga andra 
exempel på lyckad verksamhet med liknande utgångspunkter som 
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vi har angett här. Det är exempel från USA och Canada, där stora 
mängder av kapital som löntagarna arbetat ihop för pensionsända-
mål verkar i näringslivet. En del av detta enorma kapital har använts 
i de företag som Per Åhlströms beskrivit i sin bok och som arbetar 
med ungefär sådana mål som vi har satt upp.

I framför allt USA fi nns inga väl utvecklade offentliga pensions-
system, varför de pensionspremier som betalas in av arbetsgivare för 
de anställdas räkning spelar så mycket större roll. Troligen vore det 
mest fruktbara att allra först försöka påverka sådana fonder i olika 
länder – framför allt via de anställdas fackföreningar, i den utsträck-
ningen sådana fi nns, och via just de fonder i Canada och USA som 
Per Åhlström har tagit upp i sin bok.

Diverse ”etiska” fonder kan också tänkas gå att påverka, redan 
från början. Det är på dessa områden som man borde vara allra 
minst motvillig till tankar av det här slaget, ett visst naturligt intres-
se borde fi nnas. 

Inom vårt land och inom EU bör vi kunna arbeta politiskt för att 
allmänna pensionsfonder och statliga företag arbetar efter de rikt-
linjer som har beskrivits här. Kooperativa företag bör också ges sam-
ma inriktning – initiativ för detta bör tas i kooperationens demokra-
tiska organ.

Privata företag av olika slag kommer att kunna följa efter, särskilt 
om de märker att konsumenter vänder dem ryggen om de inte upp-
träder på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det också viktigt att bilda 
opinion bland konsumenter om att man bör vara noga med vad slags 
företag som man köper varor och tjänster av.

Det blir en mycket svår process att förmå ett näringsliv, som ska 
leva på att vara vinstdrivande, att ställa upp på andra riktlinjer än att 
tjäna mesta möjliga pengar på kortast möjliga tid (vinstmaximering). 
Den processen måste ta lång tid. Därför är det nu hög tid att börja. 

I första omgången av den långa processen för att demokratisera 
det ekonomiska livet har vi valt att gå den s k folkrörelsevägen. Ge-
nom arbetarrörelsens egna organisationer och företag vill vi få fram 
goda exempel. Man kan säga att vi bygger upp egna löntagarfonder, 
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med medel som mobiliseras genom vår rörelse, på frivillig grund.
I det här fallet är det framför allt Folksam och ett par av dess dot-

terbolag samt de fackliga organisationerna som vi vill använda som 
verktyg. I Folksam och dess båda fackligt anknutna pensionsbolag ut-
övas ägaransvaret av de fackliga organisationerna och kooperationen. 
Därför det naturligt att vi försöker få fram beslut i fackförbund, i LO/
TCO centralt, i förbundsavdelningar, distriktsorganisationer osv. 

Denna motion till LOs kongress 2004 är det allra första steget i 
en sådan process. Viktigt är också hur vi, parallellt med detta, kan 
arbeta med opinionsutbildning för att våra tankar ska vinna så stort 
gehör som möjligt, både i den allmänna samhällsdebatten och i det 
ekonomiska livet. 

Vi föreslår

att LOs representanter i Folksams och Folksam/LO-fondernas styrel-
ser verkar för att Folksams olika fonder, i första hand de fackligt 
anknutna pensionsfonderna, så långt det är möjligt, demokratiseras, 
aktiveras och vidareutvecklas att arbeta långsiktligt och med yt-
terligare sociala mål utöver nuvarande ”ägarpolicy”, på det sätt som 
beskrivs i denna motion.
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Utlåtande
Motionerna 16.03 och 16.04

16.03 och 16.04

att LOs representanter i Folksams och Folksam/LO-fondernas styrel-
ser verkar för att Folksams olika fonder, i första hand de fackligt 
anknutna pensionsfonderna, så långt det är möjligt, demokra-
tiseras, aktiveras och vidareutvecklas att arbeta långsiktigt och 
med ytterligare sociala mål utöver nuvarande ”ägarpolicy”, på 
det sätt som beskrivs i denna motion.

En förändrad placeringsinriktning i de befi ntliga fonderna, i riktning 

mot vad motionären föreslår, skulle öka fondernas risk och minska 

avkastningen. Det vore oärligt mot de medlemmar som redan har 

placerat sina pengar i fonderna med en annan målsättning, nämligen 

att trygga åldrandet, att förändra inriktningen. En social inriktning 

skulle antagligen även öka administrationskostnaderna och minska 

Folksam/ LO-fondernas konkurrensfördel.

Redan idag tar Folksam genom sin ägarpolicy, etiska riktlinjer och 

sitt miljöarbete ett ansvar vad det gäller frågor som jämlikhet, bonus-

system, oegentlig redovisning samt fackliga rättigheter. Detta är inom 

ramen för den förväntade avkastningen.

De angelägna frågor som motionären förespråkar måste åstadkom-

mas med traditionella fackliga verktyg som opinionsbildning och fack-

lig-politisk samverkan.

Styrelsens förslag

att avslå motionerna 16.03 och 16.04.
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Debatt
I debatten deltog
Matthias Henriksson Grahn, Handels
Kenneth Johansson, Skogs- och Träfacket
Richard Hellmark, Byggnads
Dan Nilsson, Handels
Kjell Ahlberg, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Matthias Henriksson Grahns, Handels, Richard Hellmarks, Byggnads 
och Dan Nilssons, Handels tilläggsattsats, ”att uppdra åt LO att under 
kongressperioden verka för att en bred debatt förs inom fackförenings-
rörelsen angående makten över pensionskapitalet och det demokratis-
ka infl ytande i motionens anda.”  Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kenneth Johanssons, Skogs o Trä förslag till redaktionsutskottet att 
ändra så att andra stycket i utlåtandet stämmer överens med strategin 
som skrivs i internationella riktlinjer sista stycket sid 9.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande,

att bifalla Matthias Henriksson Grahns, Handels, Richard Hellmarks,  
 Byggnads och Dan Nilssons, Handels tilläggsattsats ”att uppdra åt LO  
 att under kongressperioden verka för att en bred debatt förs inom fack- 
 föreningsrörelsen angående makten över pensionskapitalet och det  
 demokratiska infl ytande i motionens anda.” och

att avslå Kenneth Johanssons, Skogs- och Träfacket förslag om remiss till  
 redaktionsutskottet.
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Punkt 17

Internationella frågor
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Internationella frågor

Söndagen den 20 juni

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande:
Jag tänkte göra en inledning till den internationella punkten och gå 
igenom lite vad de internationella riktlinjerna handlar om och varför 
det är så viktigt att vi har internationella riktlinjer.

Det kanske fi nns de som frågar varför vi har gjort två häften, Fack-
liga byten för sig och Internationella riktlinjer för sig, när allt vårt 
arbete faktiskt ska gå ut på att integrera och visa att det fackliga ar-
betet i nästan vilken fråga det än handlar om har en internationell 
dimension. Samtidigt är de internationella frågorna med det inter-
nationella regelverket något som kanske kräver sin egen behandling. 
Men det betyder inte att vi tycker att frågorna ska hållas isär, utan 
detta ska ses i ett sammanhang. Den strategi som vi sedan ska be-
handla när det gäller fackliga byten och synsättet på dem gäller na-
turligtvis också våra internationella riktlinjer.

De internationella riktlinjerna är nödvändiga inte minst därför 
att vi idag har en så öppen värld. Vi är så beroende av varandra mel-
lan den enskilda nationen, den region vi lever i – för vår del Europa 
– och globalt världen som helhet.

Man kan till och med säga att varje oorganiserad arbetsplats – oav-
sett om den fi nns i Sverige eller om den är belägen någon annanstans 
i världen – hotar styrkan  för löntagarna i Sverige. Så beroende är vi 
av varandra nu. Vi kan inte bygga vår fackliga styrka och sedan vara 
lite lagom solidariska med det som är utanför, utan vi måste hela ti-
den jobba tillsammans. Det är grundläggande för synen på de inter-
nationella riktlinjerna.

Jag vill börja med att tala lite om hur det kan vara att vara fack-
ligt aktiv på den globala nivån och i länder som kanske är lite mer 
avlägsna än våra. Vi har kamrater här i salen som skulle kunna gå 
upp och vittna om det. Vi har kamrater här från Colombia, Zim-
babwe och Palestina som skulle kunna stå här och berätta om hur 
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det är när man trakasseras, när man blir av med sitt jobb, när man 
misshandlas, när man utsätts för alla former av kränkningar och när 
man ibland till och med får plikta med sitt liv inte för någonting an-
nat än att man står upp för den fackliga idén, står upp med att vara 
fackligt aktiv.

I den rapport som FFI nu kommer med kan man se att det förra 
året var 129 fackligt aktiva i världen som mördades. 90 av dem fanns 
i Colombia. Colombia är med det världens farligaste land att verka 
i, om man är fackligt aktiv. Och ändå är människor fackligt aktiva i 
Colombia. Ändå är man det, eftersom man är så övertygad om att 
det bara är med demokratiska motkrafter som man kan möta den 
situation som man har även i Colombia.

Det tycker jag säger något till oss beträffande det fackliga arbe-
tet som vi diskuterade på förmiddagen. Vi får aldrig förtröttas där-
för att vi tycker att vi har det så bra.

Till dig från Vikmanshyttan som frågade ”Är det verkligen rimligt 
att människor ska kunna stå utanför en organisation och snika på oss 
andra?”, vill jag säga: De som väljer att stå utanför och tycker att de 
kan göra det eftersom andra är med och betalar skulle sitta i den här 
salen och höra just hur det kan vara, höra hur människor är beredda 
att plikta med sitt liv för den idé som vi representerar.

När vi oroas över att organisationsgraden sjunker lite bland våra 
ungdomar ska vi verkligen vara oroade. Men vi ska också i lika hög 
grad oroa oss för att organisationsgraden världen över sjunker, att det 
världen över blir allt svårare att verka fackligt och att den informella 
sektorn växer på bekostnad av den formella. Det är viktigt att vi tar 
in det i vårt medvetande också när vi jobbar på nationell nivå.

 Vad kan vi då göra? Vi tar upp ett antal frågor i de internatio-
nella riktlinjerna. Självfallet är det absolut viktigaste för oss att vid 
varje tillfälle bidra till att mänskliga rättigheter i arbetslivet respek-
teras. Vi ska ställa regeringar till svars. Vi ska se till att det för värl-
dens alla arbetstagare fi nns sociala minimirättigheter baserade på 
ILOs regelverk.
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Men vi kan göra mer än det. Vi kan också se till att i olika sam-
manhang hävda dem, till exempel i WTO-sammanhang. Burma är 
med i WTO men tillåts att jobba inom den frihandelsorganisationen 
och sälja sina varor trots att varorna är producerade där man inte 
tillåter fackliga organisationer och där det förekommer slavarbetare, 
tvångsarbetare och barnarbetare. Där borde vi kunna göra mycket 
mer inom ramen för WTO.

Men vi bör också kunna göra mer i våra bilaterala investeringsav-
tal. Det är också viktigt, och det måste även vår egen regering tänka 
på. När man tecknar bilaterala investeringsavtal – inte minst med 
företag som fi nns i de ekonomiska frizonerna – är det viktigt att inte 
acceptera det regelverk som fi nns i de ekonomiska frizonerna. Man 
till och med annonserar: Kom till oss och investera i vår zon, för här 
tillåter vi inte fackföreningar!

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att länder – oavsett om det 
handlar om Sverige eller om andra länder i vår närhet som har rati-
fi cerat ILOs grundläggande konventioner – verkar för dem i sitt eget 
land men tycker att man kan sätta på sig skygglapparna lite grann 
när man avtalar med andra länder. Därför är det mycket viktigt att 
vi fackligt är med och driver på de frågorna.

Regeringarna sviker ibland. Ibland har de till och med skrivit på 
konventionerna, men de kan inte med kraft verka för att varje företag 
följer dem. Då kan vi använda vårt mest traditionella verktyg: avta-
len. Om jag har tecknat en lite mörk bild fi nns det ändå en bild som 
känns positiv idag, och det är att vi har börjat på en väg där vi kan 
teckna globala avtal där de fackliga världsfederationerna, branschor-
ganisationerna, tecknar avtal med de multinationella företagen.

Det fi nns svenska företag som inte gör det, så man får ge en liten 
stjärna i kanten till de svenska företag som faktiskt är beredda att 
teckna den här typen av avtal. Sedan tidigare har vi haft Ikea, Hen-
nes & Mauritz, Skanska och SKF som har tecknat avtal. Nu har Se-
curitas och SCA tillkommit. Vi har alltså sex svenska multinationel-
la företag som har tecknat globala avtal. Den vägen ska vi fortsätta. 
Kollektivavtalsvägen håller också på den globala nivån – det är vik-
tigt att se det.
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Vi kan göra mer. Rättvisemärkning är en sådan fråga. Det har varit 
lite trögt, minst sagt. Vi har hållit på med rättvisemärkning i många 
år nu. Det har varit LO, TCO och Svenska kyrkan. Sedan hoppade 
TCO av samarbetet, så nu är det LO och Svenska kyrkan.

Jag läste i tidningen igår att rättvisemärkningen ökade sin försälj-
ning 13 procent förra året. Man kanske kan säga att det även där har 
vänt. Alltså: Använd konsumentmakten! Det är ju vad det handlar 
om, att köpa produkter som garanterat är tillverkade på ett schyst 
sätt. Vi kan göra en hel del för att se till att vi får en bättre situation 
på den globala nivån.

EU-nivån känner vi oss lite mer familjära med. Där vet vi hur vår 
organisation utvecklas. Vi vet att vi har fått ett Europafack som är 
60 miljoner löntagare. Nu är vi starka och är en motkraft till kapi-
talet. Vi har en stark organisation, och John ska snart gå upp i talar-
stolen och tala för EFS, och vi ska också få lyssna till Kari, som ska 
tala om ILO. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba aktivt, att vi är 
en aktiv part i det Europafackliga arbetet.

Jag ska inte säga mycket mer om det, eftersom jag vet att John 
kommer att säga så mycket bra om det, och jag tror att vi delar var-
andras syn på hur Europafacket har utvecklats. Men när jag ändå är 
inne på Europafrågan skulle jag vilja säga något som jag tycker är 
viktigt för vårt fackliga engagemang på europeisk nivå. Jag var lite 
grann inne på det i mitt tal igår.

Jag sade ingenting om valet till EU-parlamentet då, och jag ska 
inte säga mycket nu, annat än att konstatera det som väldigt många 
andra har konstaterat: Det är ett svidande nederlag för demokratin.

Jag ska inte stå här och försöka tolka varför de röstberättigade 
medborgarna i Sverige inte går och röstar. Jag tror att vi på olika sätt 
kommer att försöka ta reda på det. Själv tycker jag att det bästa är 
att lyssna. Gå ut efter kongressen, när vi ska ut i höst och diskutera 
både de frågor som vi tar upp här och annat, ta upp den frågan och 
lyssna på vad medlemmarna säger. Varför röstade vi inte? Det är de 
som har svaret.

En sak kan jag ändå våga säga att jag tror att det beror på. Det är 
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en brist på delaktighet. Jag har hört det också från medlemmar som 
gick och röstade. De sade: Jo, Wanja, jag gick och röstade, för själv-
fallet ska man göra det, men jag känner mig inte delaktig. Det mås-
te vi fundera över. Varför känner man sig inte delaktig när vi vet att 
vi måste jobba över nationsgränserna? Det är en naturlig del i det 
fackliga jobbet.

Det kanske också säger något om delaktigheten totalt sett bland 
våra medlemmar i det fackliga arbetet. Vi måste involvera medlem-
marna även i detta – synen på att vi ska ut utanför gränserna – om 
vi verkligen ska kunna nå upp till våra strävanden.

Jag sade det igår och vill säga det igen: Överstatlighet har blivit 
ett skällsord. Men vi behöver överstatlighet när det gäller löntagar-
nas rättigheter. Om vi nu tolkar valresultatet och folkomröstningen 
så att våra medlemmar inte tycker att vi ska fi nnas på europeisk nivå 
– för att se till att det fi nns en demokratisk plattform där man fattar 
beslut som är bra för löntagarna – då tror jag att vi gör en tolkning 
som är felaktig, och framför allt kommer vi inte att kunna leva upp 
till allt det som vi i övrigt beslutar om på kongressen.

Det är väldigt viktigt att säga: Vi ska ha gemensamma beslut när 
det gäller löntagarnas rättigheter. Vi är nu 25 medlemsländer, och 
vi har så olika villkor, både villkor på arbetsmarknaden och sociala 
villkor inom EUs ram, att vi måste känna stor ödmjukhet inför att 
det kommer att ta tid innan det blir en balans.

Då måste vi klara av att hävda och värna de framgångar vi har fått 
i Sverige genom att vi har hög organisationsgrad och bra kollektivav-
tal jämfört med många andra länder – det ska vi ha rätt att göra. Vi 
ska dessutom ha rätt att kräva att den som kommer till Sverige och 
arbetar ska ha precis samma villkor som den som redan fi nns här – 
det ska inte vara någon skillnad. Den rätten måste vi ta oss.

Vi ska också – för att hjälpa både oss själva och andra – se till att 
det fattas överstatliga beslut, så att vi får en chans att på sikt slip-
pa social dumpning i Europa. Det är egentligen hela den frågan det 
handlar om när vi talar om tjänstedirektiv och betydelsen av beslut 
som är överstatliga i frågor som är viktiga för löntagarna.
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Avsnittet om EU genomsyras av detta. Men vi ska naturligtvis ock-
så vara kritiska, för det fattas idag ett antal beslut på EU-nivå som vi 
inte gillar, och dem ska vi verkligen vara kritiska mot, både när det 
gäller löntagarnas rättigheter och när det handlar om annat.

Det var en liten ingång till den debatt som vi ska ha om de inter-
nationella riktlinjerna. Med det yrkar jag bifall till både riktlinjerna 
och utlåtandena över de vidhängande motionerna.

Sedan undrar säkert någon varför jag inte säger något om det nya 
fördraget. Jag har faktiskt inte haft tid förrän igår att tänka på för-
draget. Men den frågan kommer ju upp i motionen om folkomröst-
ning, och där är Erland Olauson föredragande, så han har fått chans 
att tänka lite på vad som fi nns i det nya fördrag som presenterades 
igår, och det återkommer han till sedan.

Med det yrkar jag alltså bifall till styrelsens förslag med de föränd-
ringar som är utdelade, som är styrelsens nya, reviderade förslag.
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Riktlinjer för LOs internationella verksamhet

För hela texten se rapporten Riktlinjer för internationellt fackligt ar-
bete.

Styrelsens förslag

att stödja uppbyggnaden av starka och självständiga fackliga orga-
nisationer i alla delar av världen,

att bidra till att fackligt-politiskt samarbete utvecklas och fördjupas 
på de olika internationella nivåerna,

att fortsätta arbetet med att rätten till internationella sympatiåtgär-
der ska garanteras på såväl europeisk som global nivå,

att arbeta för att grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet 
främjas och respekteras, inklusive efterlevnad av fackliga rätt-
tigheter,

att verka för ekonomiska sanktioner som motverkar exploatering av 
arbetstagare,

att verka för internationellt bindande regler och avtal för företag 
samt vid investeringar, exportkrediter och internationella kapi-
talrörelser,

att driva kravet om bättre och mer enhetliga europeiska regler om 
arbetstagarnas infl ytande,

att verka för att kollektivavtal alltid ska godtas som metod för natio-
nellt införlivande av EU-lagstiftning,

att verka för att arbetsrätt och kollektivavtal har en stark ställning i 
relation till EUs konkurrensrätt och andra politikområden,

att utreda frågan om ett fackligt medlemskap för utländska arbets-
tagare som tillfälligt arbetar i Sverige och

att i övrigt anta ovanstående som riktlinjer för LOs internationella 
verksamhet. 
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Debatt
I debatten deltog
Stefan Löfvén, Metall
Jan-Olof Gustavsson, Målarna
Inga-Lena Wallin, Kommunal
Tord Persson, Byggnads
Eva-Lena Jansson, SEKO
Christer Alnebratt, SEKO
Tony Berggren, Skogs o Trä
Claes Linder, Transport
Radina Raicevic, HRF
Ulf Edström, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Jan-Olof Gustavssons, Målarna förslag att ändra ordet stark till över-
ordnad i 9e att-satsen.

Inga-Lena Wallins, Kommunal tilläggsförslag till texten på sidan 11 
”LOs utvecklingsprojekt ska innehålla ett jämställdhetsperspektiv”. 
Till detta yrkade styrelsen bifall.

Tord Perssons, Byggnads förslag om följande tilläggsattsatser:
att med kraft verkar för att Sverige upphäver artikel 1.3c i GATS-av-
talet, så att varje medlemsstat har möjlighet att skydda offentliga tjäns-
ter som utbildning, sjukvård, energi, vatten, post, kollektivtrafi k,
att verka för att tillfälligt stopp införs i GATS-förhandlingarna och att 
en utvärdering av sociala och ekologiska konsekvenser görs innan nya 
förhandlingar påbörjas,
att verka för att ett lands åtaganden inom GATS ska kunna ändras av 
kommande generationer utan orimliga kompensationskrav samt
(Två ytterligare yrkanden från Tord Persson drogs tillbaka:
att verka för att i grundlag skydda naturtillgångar i gemensamt ägan-
de,
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att ytterligare privatiseringar förhindras i vårt land och att en återreg-
lering kan ske där det visat sig få negativa följder, både i Sverige och 
internationellt som t ex järnvägen.)

Eva-Lena Janssons, SEKO och Christer Alnebratts, SEKO tilläggför-
slag på sidan 3 efter meningen som slutar med: två sidor av samma 
mynt. ”Kvinnor har idag en underordnad ställning i arbetslivet såväl i 
Sverige som i övriga världen, något som vi aldrig kan acceptera. Alla 
människors lika rätt och lika värde ska genomsyra den fackliga kam-
pen”. Till detta yrkade styrelsen bifall.

Eva-Lena Janssons, SEKO tilläggsförslag till sidan 13 i Riktlinjerna: 
”Den stora klyftan mellan länderna kommer på sikt att minska efter-
som EU-medlemskapet kan medföra en ökad tillväxt i de nya med-
lemsländerna. Införandet av EU-lagar där kan komma att bidra till för-
bättrade arbetsvillkor och stärkta fackliga rättigheter.”
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Kongressen beslutade

att  anta förslaget till Internationella riktlinjer där inga ändringsför-
slag fanns,

att bifalla nedanstående revideringar av de internationella riktlin-
jerna, vilka styrelsen föreslagit utifrån de diskussioner som förts 
i utskottsarbetet, inklusive följande tillägg från föredraganden:

 ”Tjänstehandelsavtalet, GATS, måste också ändras så att ett 
land kan återreglera en privatiserad verksamhet till offentlig 
verksamhet utan krav på kompensation på andra områden.”

att  bifalla Eva-Lena Janssons, SEKO tilläggsförslag på sidan 3 i rikt-
linjerna: ”Kvinnor har idag en underordnad ställning i arbetslivet 
såväl i Sverige som i övriga världen, något som vi aldrig kan ac-
ceptera. Alla människors lika rätt och lika värde ska genomsyra 
den fackliga kampen”. 

att  bifalla Inga-Lena Wallins, Kommunal tilläggsförslag på sidan 11 i 

riktlinjerna ”LOs utvecklingsprojekt ska innehålla ett jämställd-

hetsperspektiv” och

att avslå Jan-Olof Gustavssons, Målarna, ändringsförslag,

att  avslå Eva-Lena Janssons, SEKO tilläggsförslag på sidan 13 och

att  avslå Tord Perssons, Byggnads andra och tredje tilläggsförslag.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att avslå Tord Perssons, Byggnads första tilläggsförslag.

Voteringen begärdes av Tord Persson, Byggnads.
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Revidering av styrelsens tidigare förslag till 
Riktlinjer för Internationellt fackligt arbete

Sid 3 direkt under rubriken, första meningen

Allas rätt till arbete och en lön som det går att leva på, är grunden 
för ett jämlikt och jämställt välfärdssamhälle.

Sid 3 mening 4 skall stå 150 miljoner arbetstagare (istället för hund-
ra miljoner).

Sid 3 efter sista meningen, lägg till ny mening

Främlingsfi entlighet och rasism hotar solidariteten och demokratin. 
LO är emot all form av diskriminering, såväl på grund av klass, kön, 
ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshin-
der.

Sid 4 andra stycket

Med en global ekonomi som bygger på allas rätt till arbete, skapas 
också möjligheter till tillväxt

Sid 4 andra stycket, efter fredligare värld lägg till

fri från förtryck och exploatering.

Sid 4 längst ner ny mening

Det farligaste landet i världen för att bedriva facklig verksamhet, är 
Colombia.

Sid 6 under rubriken Globalt samarbete, första stycket femte raden till-
lägg

…olika former av organiserad människohandel

Sid 6 under globalt samarbete andra stycket, sjätte raden

Social dimension av globaliseringen, och inte i samband med långiv-
ning ställa krav på avregleringar och privatiseringar. LO är emot den 
ökande trenden att tjänster i allmänhetens intresse, som bland annat 
tillgång till vatten, ses som vilken handelsvara som helst.
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Sid 7 under ILO ett viktigt verktyg, ny mening sist i kapitlet.

HIV/AIDS är i Afrika och i ökande grad i Asien och Östeuropa det 
största hindret mot utveckling och fattigdomsbekämpning.

Sid 8 fjärde stycket, sjätte raden, efter i 116 länder

….däribland i Europa, och antalet växer.

Sid 8 fjärde stycket sjunde raden, 

ändra 43 miljoner till 50 miljoner

Sid 9 andra stycket efter 30 sådana avtal,

..varav sex gäller svenska företag

Sid 9 fjärde stycket, ändra sista meningen som börjar med 

Att bevaka svenska företags verksamhet utomlands är en viktig fack-
lig uppgift såväl lokalt som centralt.

Sid 10 avsnitt bistånd och global utveckling första meningen

Den av Sveriges riksdag år 2003 antagna politiken…

Sid 11  lägg till ny text i slutet av första stycket

Det behövs ett nytt biståndsmål som slår fast full sysselsättning med 
en stabil arbetsmarknad och väl fungerande arbetsmarknadsrelatio-
ner. Det är nödvändigt för att uppnå det övergripande målet för Sve-
riges bistånd, som är att eliminera fattigdomen. Alla barns rätt till av-
giftsfri utbildning istället för att tvingas arbeta, är en viktig förutsätt-
ning för hållbar ekonomisk och social utveckling.

Sid 11 under rubriken Europasamarbetet, ändra första meningen

Kampen för full sysselsättning och att tillvarata löntagarnas intressen 
är LOs främsta uppgift också i Europasamarbetet.

Sid 11 tredje meningen under rubriken Europasamarbetet

Utvecklingen av det europeiska samarbetet skapar förutsättningar för 
fred, välstånd, en mer rättvis fördelning och ett jämlikt och jämställt 
arbetsliv.
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Sid 12 första hela meningen omformuleras

Ibland urartar detta till dumpning, såväl arbetsrättsligt som socialt.

Sid 12 andra stycket, lägg till efter första meningen 

…lösningen. Ibland har vissa EU-regler fått negativa följder i Sverige, 
vilket kräver att vi måste förstärka vårt fackliga samarbete.

Sid 20 fjärde att-satsen uppifrån

Att arbeta för allas rätt till arbete och att grundläggande mänskliga 
rättigheter i arbetslivet främjas och respekteras, inklusive efterlevnad 
av fackliga rättigheter

Sid 20 nionde att- satsen 

Att verka för att arbetsrätt och kollektivavtal, ges en prioriterad 
ställning…(istället för en stark ställning)

Sid 20 ny tionde att-sats 

Att när tjänster utförs med medhavd arbetskraft över gränserna, ska 
arbetsvillkor och kollektivavtal i arbetslandet gälla som minimum.

Sid 20 elfte att-satsen, ny formulering 

Att så snart som möjligt utreda frågan om ett fackligt medlemskap 
för arbetstagare som arbetar över gränserna

Sid 20 ny tolfte att-sats 

Att utveckla samarbetet mellan LO och förbunden i de internationel-
la frågorna genom erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier. 

Sid 20 sista att-satsen omformuleras

Att i övrigt anta ovanstående som riktlinjer för LOs internationella 
verksamhet och aktivt arbeta för dess genomförande.
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Globalt

Gästernas tal

Söndagen den 20 juni

Kari Tapiola, ILO:
Kongressledamöter, vänner! Jag vill först använda den unika möjlighe-
ten att vara den första talaren som får äran att varmt gratulera Wanja 
till hennes återval. Jag skulle också vilja gratulera LOs kongress till ett 
utomordentligt fi nt beslut.

Ni har redan igår hört ganska mycket om ILOs nya rapport, som 
vill visa vägen till en rättvis globalisering. Då är det kanske på sin plats 
att jag som representant för ILO talar huvudsakligen om den.

Jag vill understryka några viktiga budskap i ILOs globaliserings-
rapport, budskap som borde vara till nytta, i synnerhet för facket. 
Facket har ju behov av att åstadkomma en bättre styrning av den in-
ternationella ordning – eller ska vi säga brist på ordning – som glo-
baliseringen har skapat.

Ett väsentligt budskap är att kontroll och styrning av globalise-
ringen börjar hemma. Den måste börja där. Om facket är svagt, om 
arbetstagarnas rättigheter kränks och om de som leder landet och 
ekonomin struntar i demokratin, då har man ingen hållbar bas för 
tillväxt, ingen hållbar bas för utveckling av nationella mekanismer 
på arbetsmarknaden, för utbildning, för jämställdhet och för en rätt-
vis fördelning.

Har man inte grepp över den nationella politiken eller ekonomin 
har man inte heller möjligheter att påverka globaliseringen där de 
vanliga människorna möter globaliseringen.

De möter den på arbetsplatser som kanske blir före detta arbets-
platser. De möter den i ändringar av karaktären av anställning: kort-
tid, osäker, oreglerad. De möter ökad osäkerhet inför framtiden inte 
enbart för sig själva utan också för sina familjer och i synnerhet för 
sina barn.

De möter stress och höga siffror för olycksfall och sjukdomar i 
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arbetet. På den punkten vill jag göra en parentes och påminna om 
några siffror som talar för sig själva.

Dagligen dör i medeltal 5 000 personer i hela världen i arbetso-
lyckor eller av arbetssjukdomar. Det är varje dag. Det är två gånger 
det antal som avled i World Trade Center den 11 september 2001. 4 
procent av världens bruttonationalprodukt förloras genom arbetso-
lyckor och dåligt arbetsskydd. Arbetsolyckorna kostar 20 gånger mer 
än hela det offi ciella biståndsstöd som delas ut i världen.

Jag tyckte att det var viktigt att påminna om detta.
Vi ser också bristande vilja eller bristande förmåga i så kallade 

nya länder där världsomfattande produktion och tjänster nu spri-
der sig. Det är bristande vilja eller bristande förmåga att se till att 
investeringar verkligen skapar arbetsplatser och skapar goda arbets-
platser, att inkomsterna fördelas på ett rättvist sätt, att arbetstagar-
nas grundläggande rättigheter respekteras och att ett demokratiskt 
sätt att se på ekonomin och samhället över huvud taget sprider sig 
och förstärks.

Den globala styrningen måste förbättras. Men det förutsätter att 
den nationella styrningen inte försvagas. Internationell styrning kan 
inte ersätta nationella åtgärder, regler, lagar och strukturer. Globala 
riktlinjer som ILOs arbetsnormer kräver ett effektivt nationellt ge-
nomförande. Det genomförandet kräver en stark fackföreningsrö-
relse, en fackföreningsrörelse som kan ställa krav och förhandla om 
krav med arbetsgivare och regeringar och också se till att lagar och 
avtal respekteras.

Under 1998 godkände ILOs årliga arbetskonferens en deklaration 
om grundläggande principer och rättigheter i arbetet, en festlig, fri-
villig deklaration med ett effektivt uppföljningssystem. Idag, när vi 
alla strävar efter att få bättre grepp över globaliseringen, kan vi ut-
värdera vad vi har åstadkommit.

De områden som nämns i deklarationen – principer och rättig-
heter, avskaffandet av barn-  och tvångsarbete, förbud mot diskrimi-
nering i arbetslivet samt respekt för föreningsfrihet och rätt till kol-
lektiva förhandlingar – har allmänt accepterats som en bas för hela 
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den internationella ekonomin.
Så är det åtminstone på papperet. Det är bättre att det fi nns på 

papper, och sedan blir frågan hur vi säkerställer att det blir så ock-
så i praktiken. Verkligheten kan ju vara blekare. Ett allmänt och en-
hetligt godkännande av dessa grundrättigheter är dock viktigt för en 
rättvis globalisering. Vi har principerna, så vi behöver inte förhandla 
om dem när vi går vidare.

Den nya globaliseringsrapporten går längre än tidigare också på 
den punkten. Den upprepar den gamla trossatsen att arbetsnormer 
inte får användas för protektionism eller för att försvaga u-ländernas 
konkurrensförmåga. Men den säger också – uttryckligen och klart 
– att inget land får kränka mänskliga rättigheter och fundamentala 
arbetsnormer för att tvinga fram förmåner på den nya internatio-
nella marknaden.

Rättvis globalisering betyder alltså rättvis behandling av arbets-
tagare överallt i världen. Rapporten påminner också om att de pro-
blem som facket möter i världen inte alltid beror på bristande poli-
tisk vilja. Många länder skulle säkert vilja ge mer skydd och bättre 
utvecklingsmöjligheter till sina arbetare, men om arbetsmarknadens 
strukturer och institutioner är svaga, om organisationerna är svaga, då 
ökar möjligheterna till medvetet missbruk eller missbruk på grund 
av bristande information och kunskaper.

Därför är det viktigt att över hälften av ILOs biståndsverksamhet 
idag går till aktiviteter som ska förstärka arbetstagarens grundläggan-
de rättigheter. Det är ett resultat av globaliseringsdebatten.

Det gäller ett program mot barnarbete, som är det största en-
skilda biståndsprogram som ILO har, men det gäller också program 
som direkt förstärker facket där det fi nns och försöker få det accep-
terat där den politiska makten har velat förneka dess existensrätt. 
Som exempel på länder där vi arbetar nu kan jag nämna länderna i 
den persiska gulfen.

ILOs övervakningsmekanism fi nns där för er alla – inte bara för 
facket – men det är i synnerhet facket som kan använda sig av den. 
Det gäller kränkningar av fundamentala rättigheter men inte bara där 
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kränkningarna är dagliga och ofta våldsamma. Även svenska facket 
har använt våra mekanismer för att rätta till problem med lagstift-
ning och praxis, och det har lett till resultat.

I utkastet till de riktlinjer för internationell verksamhet som ni de-
batterar nu säger man helt riktigt att ILO är ett viktigt verktyg. Jag 
vill understryka att ILO först och främst är ert verktyg.

Det är ett verktyg för facket i Sverige lika väl som i Zimbabwe, i 
USA lika väl som i Colombia – överallt i världen. I den globaliserade 
världen kan och bör detta verktyg användas effektivt och på många 
sätt – inte enbart för att avslöja och analysera problem utan också 
för att lösa dem bättre och skapa förutsättningar för en global eko-
nomi där tillväxt byggs på rättvisa och där ekonomin går fram med 
stöd av en stark, social arbetsmarknadspolitik och ett demokratiskt 
deltagande av facket, arbetsgivarna och regeringarna.
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Globalt

Motion
17.01

17.01
Internationellt solidaritetsarbete mot människohandel
Kommunalarbetareförbundet avd Norrbotten

De ekonomiska förändringarna i länderna i Öst- och Centraleuropa 
under de senaste 10 åren har medfört stora problem för löntagare och 
särskilt för kvinnor.

Kvinnornas förutsättningar att kunna försörja sig har minskat, 
vilket ytterligare ökar arbetslösheten. Försörjningsproblemen gör 
kvinnor och barn till offer i den människohandel som utgör den in-
ternationella kriminalitetens tredje mest lönande verksamhet. Vår 
långa fackliga tradition av internationellt solidaritetsarbete omfat-
tar självklart alla människor som utsätts för förtryck, oavsett hur för-
trycket visar sig.
Vi föreslår

att LO uttryckligen tar avstånd från denna människohandel,

att LO ansvarar för att frågan anmäls på dagordningen i de nätverk 
som fi nns mellan olika fackförbund på internationell nivå och

att LO tar initiativ till, och arrangerar gemensamma konferenser med 
olika aktörer, där enbart temat ”traffi cking” behandlas.
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Utlåtande
Motion 17.01

17.01

att LO uttryckligen tar avstånd från denna människohandel,

att LO ansvarar för att frågan anmäls på dagordningen i de nätverk 
som fi nns mellan olika fackförbund på internationell nivå och

att LO tar initiativ till, och arrangerar gemensamma konferenser 
med olika aktörer, där enbart temat ”traffi cking” behandlas.

Motionen handlar om alla former av människohandel. Människohan-

deln i alla dess former innebär någon form av tvångsarbete, slav-

arbete, barnarbete och handel med kvinnor som tvingas prostituera 

sig, traffi cking. Det är viktigt att konstatera att alla former av prostitu-

tion är fråga om sexuellt våld oavsett om man genom människohan-

del luras in i slavarbete eller om de prostituerade på grund av sin livs-

situation tvingas till denna verksamhet.

Fattigdom är en avgörande faktor för om slavhandlarna får möjlig-

het att rekrytera kvinnor men även barn till prostitution. Motionen 

nämner speciellt Central- och Östeuropa men problemen är globala. 

Bekämpandet av fattigdom blir därför primärt också i kampen mot 

människohandel.

Kvinnor är särskilt utsatta av fattigdom och även av diskriminering. 

Därför kan aldrig prostitution ses som ett yrke och de prostituerade 

ses som löntagare utan prostitution är en form av dubbelt förtryck. 

Det fi nns i fl era länder en diskussion om att acceptera prostitution 

som ett yrke och även tillåta fackligt medlemskap. En sådan utveck-

ling måste vi motarbeta. 

Det måste också fi nnas en efterfrågan för köp av sexuella tjänster 

för att prostitution ska uppstå. Det måste fi nnas arbetsgivare som är 

beredda att använda sig av tvångsarbete och barnarbete för att den 

typen av arbete ska fi nnas. Utöver bekämpandet av fattigdom måste 
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därför arbetet koncentreras på såväl de som bedriver människohan-

del som på dem som utnyttjar prostituerade eller använder barn- eller 

tvångsarbete.

LO har redan agerat mot människohandel, traffi cking, i internationella 

fackliga sammanhang. Vårt fortsatta agerande bör i huvudsak kana-

liseras genom EFS och FFI men även genom Östersjösamarbetet och 

ILO. Vi vill när det gäller den tredje att-satsen anse den besvarad efter-

som vi inte vill binda oss för att anordna konferenser om enbart traf-

fi cking. Det kan ibland vara lämpligt med andra former än konferenser 

och det kan också kombineras med andra ämnen.

Styrelsens förslag

att bifalla motion 17.01 första och andra att-satserna och

att anse motion 17.01 tredje att-satsen besvarad.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Europa

Gästernas tal

Söndagen den 20 juni

John Monks, EFS generalsekreterare:
Kära vänner, gamla och nya. Jag vill framföra hälsningar och lyckönsk-
ningar från den europeiska fackliga samorganisationen till LO. Jag hop-
pas att ni ursäktar mig om jag inte utsträcker samma lyckönskningar 
till det svenska fotbollslaget. Jag tror inte att de behöver det – de ver-
kar för ögonblicket vara farligt bra.

Det är också ett nöje att känna igen några personer här. Det var 
trevligt att träffa Bertil Jonsson tidigare i morse. Bertil var en myck-
et duktig ordförande för er organisation – och en jädrans bra sång-
are också. Om ni inte hört Bertil sjunga The great pretender har ni 
inte levt!

Jag kände också igen Roger Lyons, ordförande för TUC. Jag var 
generalsekreterare i London i den organisationen i tio år. Roger har 
varit en god vän och kollega i fl er år än någon av oss kommer ihåg.

Fotbollsturneringen går kanske bra, men Europa brottas med svå-
righeter. Förra veckan, när spänningarna i fråga om den nya konsti-
tutionen höll på att byggas upp i Bryssel, funderade jag över vad jag 
skulle säga till er idag. Alla ledare och en massa andra hade fl ugit in. 
Staden är paralyserad, och journalistkåren är enorm. Alla väntar på 
resultaten av förhandlingarna, den här gången särskilt om den nya 
konstitutionen och ordförandeskapet.

När jag var på kontoret i fredags var tankarna dystra, eftersom alla 
upplysningar som vi hade fått var att det inte skulle gå bra – inte bara 
för fackföreningar utan för det sociala Europa i största allmänhet.

Jag måste säga att jag avundas LO, för jag är ungefär i samma si-
tuation som Wanja. Hon har ju varit upptagen med den här kon-
gressen. Jag höll på att byta våning i Bryssel igår. Samtidigt som jag 
försökte få fram en klar bedömning av den nya konstitutionen brot-
tades jag med några Ikeamöbler.
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Jag har inte talat om det för min fru än, men jag har fortfarande 
kvar några skruvar i mina fi ckor. Jag försöker hela tiden utvärdera 
den nya konstitutionen, och det är förmodligen anledningen till att 
jag fortfarande har några skruvar i fi ckorna.

Mitt första intryck är inte det intryck jag har nu. Mitt första in-
tryck var: Detta är ett fi asko i ledarskap – statsöverhuvudena och 
regeringarna har givit efter, tråkigt nog efter påtryckningar från den 
brittiska regeringen, för att försvaga något av det som verkligen var 
viktigt för det sociala Europa. Det var mitt första intryck, och det är 
ett mycket nedslående scenario för någon som kommer från Stor-
britannien och är en passionerad europé och en passionerad fack-
föreningsman.

Förra veckan har EFS tillsammans med nationella organisationer 
varit upptagna med intensiv lobbyverksamhet och haft intensiva 
kontakter med regeringar för att försöka se till att den sociala sidan 
av Europa skulle hanteras på ett bra sätt i konstitutionen, så att det 
fi nns förpliktelser om full sysselsättning och förpliktelser om en so-
cial marknadsekonomi, så att stadgan om grundläggande rättigheter 
blir meningsfull och inte meningslös.

Den sista punkten var den som Storbritannien hade fokuserat på, 
för att försöka skydda sin nationella beslutanderätt om arbetsrätts-
lagstiftningen. För att vara uppriktig: De av oss som inte tycker om 
det nationella, brittiska ramverket för arbetsrättslagstiftning var rätt 
ivriga att Europa skulle utveckla sin skicklighet på det området.

Med anknytning till er debatt senare i eftermiddag: Den brittiska 
regeringen hade aldrig satt upp något eget ”stopp” i förhandlingarna 
förrän för två veckor sedan. Då funderade de över sin förhandlings-
position, speciellt vad den betydde för folkomröstningen i Storbri-
tannien – Tony Blair har ju valt att det ska hållas en sådan.

De kom till slutsatsen att alla frågor i konstitutionen var kompli-
cerade: hur många röster stora länder ska ha jämfört med medelsto-
ra och små länder, huruvida det ska vara en ordförande på heltid för 
Ministerrådet såväl som en ordförande på heltid för Kommissionen, 
utrikespolitikens roll, om det ska vara bara en utrikesminister eller 
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om uppgiften ska delas mellan två. Det är komplicerade frågor, och 
det var frågor som den brittiska regeringen – efter att ha beslutat om 
en folkomröstning – inte kände att de kunde förklara på ett begrip-
ligt sätt för mannen på gatan.

Men idén att Europa kunde komma in och ändra ramverket för 
arbetsrättslagstiftningen och andra ramverk för lagar var begripligt. 
Därför byggde de upp sin inställning, och därför blev detta till min 
besvikelse ett stopp för dem i deras förhandlingsposition.

De fi ck den här stadgan att verka som om det var en stadga för 
strejkare och strejkvakter, en stadga som skulle återinföra näringslivs-
anarki i Storbritannien. Någon sorts bilder av 1970-talets Storbritan-
nien målades upp för att stödja den beskrivningen. Inget som TUC 
eller EFS kunde göra kunde få dem att lätta på den inställningen.

Sent på fredag kväll, när jag tittade på bruksanvisningarna för 
att sätta ihop mina möbler och förberedde mig för nästa dag, vän-
tade jag också på vilka nyheter som skulle komma. Nyheten var att 
alla brittiska stopp hade blivit antagna och beslutade av statsöver-
huvudena.

Jag blev rasande, där jag satt och tänkte att de andra nationella 
ledarna borde ha sagt nej – att den europeiska stadgan hade gjorts 
meningslös i fråga om grundläggande rättigheter och därmed blivit 
oanvändbar.

Men mina känslor av förtvivlan och stor besvikelse ändrades igår, 
när jag hade chans att läsa fördraget mer noggrant. Det är faktiskt 
inte meningslöst. Ordföranden för EG-domstolen har sagt att den 
nya stadgan för grundläggande rättigheter är ett stort framsteg. Oav-
sett vad det står i trycket kommer det att tolkas av domstolen, om 
det dyker upp fall då nationer överträder stadgan. Det var ett myck-
et viktigt konstaterande som han gjorde i fredags och som jag tog 
del av på lördagen.

 De brittiska arbetsgivarna applåderade inte alls Tony Blair när han 
kom tillbaka till Storbritannien och talade om att han hade förverk-
ligat alla stopp. De säger att han faktiskt inte har gjort det. Strejkla-
garna – som skyddar arbetsgivare i större utsträckning än i de fl esta 
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andra EU-länder – är i farozonen. Och förpliktelserna om full sys-
selsättning, social marknadsekonomi och social dialog fi nns där, så 
våra stopp är i stor utsträckning intakta.

Vi måste se på fördraget noggrant. Trots vad som sägs på ett ställe 
kan något annat sägas på ett annat ställe. Vi kommer att ha ett möte 
inom EFS den 12–13 juli – då jag hoppas att LO som vanligt kom-
mer att ha en ledande roll – för att bedöma exakt vad fördraget be-
tyder för arbetstagarna i Europa. Vi ska också se på några av de kraf-
ter som är emot fördraget och några av de personer som helt säkert 
kommer att vara emot det. Jag känner till att det antagligen också 
här i salen fi nns ett motstånd mot vissa aspekter av EU.

Bland de personer som verkligen – vildsint – är emot fördraget 
fi nns sådana som jag inte alls gillar utseendet på. Nationalismen är 
på marsch. Vi har sett det i de europeiska valen. Det är inte bara 
Pim Fortyun i Nederländerna, Jörg Haider i Österrike och Le Pen i 
Frankrike, utan sådana personer fi nns numera i de fl esta länder, där 
ursinniga, kanske rasistiska partier är på marsch. De var de som var 
vitala i EU-valen, snarare än vänsterkrafterna. De kommer att vara 
emot varje konstitution, varje roll för EU och varje internationellt 
samarbete där människor jobbar närmare tillsammans för det all-
männa bästa.

När vi i fackföreningsrörelsen bedömer vår inställning till kon-
stitutionen kommer vi också att avgöra vilka vi är tillsammans med. 
Vilka är på vår sida? Jag vill inte vara på samma sida som nationalis-
terna, rasisterna och andra, som redan har förkastat konstitutionen 
utan någon utvärdering alls.

Kampen kommer att ske gemensamt. Mitt mål är alltid att EFS 
ska vara en av drivkrafterna för en större roll för EU. Det säger jag 
utan att be om ursäkt i ett land som antagligen är lika EU-skeptiskt 
som mitt land verkar vara.

Jag har en stark tro i denna värld där Wanja och andra har sagt 
att vi blir alltmer sammanfl ätade. Jag har en släkting som arbetar för 
ABB och en annan släkting som arbetar för IKEA. Det som har hänt 
under de senaste tio åren är att de bolagen har blivit mycket stora i 
Europa – inte bara i de länder där de startade.



3 8 6  |  i n t e r n a t i o n e l l a  f r å g o r

När företag gör så kan fackföreningarna inte bara sätta upp grän-
ser vid länderna, runt dem själva, och ha kvar samma arbetsmetoder. 
Vi måste följa efter och matcha det som händer, och vi måste bli så 
infl ytelserika på europeisk och global nivå som de har blivit.

De typer av värderingar som LO känner starkt för – stark välfärds-
stat, goda offentliga tjänster, anständiga arbetsvillkor och avtalsför-
handlingar – verkar vara det vårt EU handlar om. Detta är en kamp 
som vårt EU får föra hela tiden.

Om vi förlorar en kamp ger vi inte upp, utan vi fortsätter och bör-
jar om med våra kampanjer för att åstadkomma det vi vill. Det är vad 
ni gör på era egna områden, det är vad man gör i sin egen nation, och 
det är så vi måste se på det i Europa, i stället för att varje gång tän-
ka: Varför är vi med i den här organisationen? Vi kanske borde gå ur 
den eller göra något annat! Nej, vi börjar om med kampanjen!

Vi kämpar för den vision som Jacques Delors – som verkligen 
är den mest effektiva ordförande vi har haft i Europeiska unionen 
– har stakat ut. Ja, Europa kommer att vara en livlig marknad. De 
framgångsrika företagen kommer att bli större och mäktigare. Men 
de kommer att balanseras av den sociala marknaden, fackföreningar, 
avtalsförhandlingar och välfärdsstater.

För mig verkar det vara den visionen som saknades i alltför många 
länder i de senaste EU-valen. Varför är folk inte intresserade av EU? 
Det är därför att alltför många tänker: EU är för företag, det hand-
lar om en inre marknad, det är för liberalisering.

Vad är det som händer i fråga om framsteg för arbetstagare? Vad 
kan vi peka på efter direktivet från 2001 om information och kon-
sultation? Inte särskilt mycket, är svaret, eftersom regeringarna sä-
ger att de måste sätta konkurrenskraften främst.

Det är förresten socialdemokratiska regeringar som säger att man 
måste sätta konkurrenskraften först och att den sociala rättvisan får 
komma när man har råd med det. Det är den slags fi losofi  som jag 
vet att Wanja opponerar mot när hon representerar oss alla tillsam-
mans med Fritz Verzetnitch, två fackföreningsmedlemmar i en grupp 
där Wim Kok – före detta nederländsk premiärminister och före det-
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ta ordförande för både nederländska FNV och EFS – försöker se på 
hur vissa europeiska ekonomier kan stöttas för att sätta sig i rörel-
se snabbare. Det vill vi ju att de ska göra. Men vi vill inte att de ska 
glömma de sociala förpliktelserna, utan vi förklarar att genom att 
behandla människor korrekt får man dem att arbeta mer produk-
tivt och effektivt.

Det kommer att vara – och det är – vårt budskap. Det borde också 
vara det allmänna budskapet i EU. Eftersom arbetsgivarna är inter-
nationella behöver även vi vara internationella och effektiva.

EU är ett mycket framgångsrikt företag. Det är verkligen impo-
nerande att de fattigare länderna i Europa blir rika snabbare än de 
rikare länderna och att tillväxttakten i länder som Spanien, Portu-
gal, Irland och Grekland har varit dubbelt så hög som i de mer eta-
blerade ekonomierna.

Det är en ofantlig solidaritetshandling som äger rum inom EU. 
Och nu har vi en utmaning genom de tio nya länderna. Tillväxttak-
ten i de fl esta av de länderna är redan två gånger så hög som i det 
tidigare området med 15 länder. Om vi kan få tillväxttakten i län-
derna att fortsätta accelerera som den gör för närvarande kommer vi 
att få ett välmående Europa. Då kommer vi inte att vara så bekym-
rade över att jobb försvinner ut och människor kommer in – allt det 
som diskuteras på fackföreningsmöten över Västeuropa just nu. Folk 
kommer att vara mer avspända då, och vi kommer att ha skapat ett 
mer blomstrande och – tror jag – ett mer fredligt Europa.

Det handlar för resten inte bara om Europa. Om vi kan bygga 
ett starkt socialt Europa har vi en utvecklingsmodell som kan verka 
attraktiv för Sydamerika, Afrika och Asien, en modell som kan dra 
människor till oss – i stället för till den mer amerikaniserade mo-
dell som har varit så dominerande i världsekonomin under de se-
naste 20 åren.

Vi måste göra EU framgångsrikt för att åstadkomma det – ekono-
miskt framgångsrikt och socialt framgångsrikt på samma gång. Det 
är inget akademiskt argument, inget som är avlägset från vad som 
händer på affärsgolvet eller kontorsgolvet i Göteborg eller någon an-
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nan svensk stad, utan det gäller oss alla. Om vi runt omkring i värl-
den inte ser till att bli organiserade som fackföreningar kommer vi 
att förlora jobb, och jobb kommer att försvinna, och vi kommer att 
få ta konsekvenserna hemma, på samma sätt som andra kommer att 
drabbas utomlands.

Det är den stora kampanjen. Det är därför Europeiska unionen 
enligt min mening är ett måste för fackföreningsrörelsen över hela 
världen och inte bara i Europa.

Jag uppmanar de politiska partierna att återvända till den visionen 
och att börja sälja in det budskapet, när de ska sälja in konstitutionen 
– inte något budskap om att det handlar om liberalisering och någ-
ra tekniska justeringar i fråga om rösträtt och hur många ordföran-
de och utrikesministrar vi har, för det är ingen intresserad av utom 
de afi cionados som är riktigt ivriga anhängare av den sortens frågor.

Vi behöver framsteg i sociala frågor hela tiden – det är vad EFS 
arbetar för. Vi behöver också mer känslighet i fråga om metoder för 
att liberalisera marknaderna. Jag har redan nämnt det tjänstedirek-
tiv som är utformat för att skapa en inre marknad för tjänster, för 
ögonblicket med alltför lite hänsyn till allmänna tjänster, kollektiv-
avtal, hälsa och säkerhet samt arbetsrättslagar.

Efter uppmaningar från LO kunde vi på ett möte med EFS verk-
ställandet utskott så sent som förrförra veckan i Bryssel stärka vårt 
motstånd mot det nuvarande tjänstedirektivet. Jag är glad att se att 
ni övertalade Sveriges statsminister att ansluta sig, och jag är överty-
gad om att vi inom några få månader kommer att ha lyckats påver-
ka i den frågan. Vi vill försäkra oss om att särskilt offentliga tjänster 
skyddas på rätt sätt från den kraft som aktieägarintresset innebär – 
som styr mycket av den privata sektorn. Det verkar som om det är 
en kampanj där vi just nu vinner många allierade.

Det ligger inte i min natur att vara negativ om framtiden för fack-
föreningsrörelsen. Jag är optimist. Jag är någon som har glaset halv-
fullt – inte halvtomt. Som jag nämnde tidigare är jag passionerad i 
fråga om EU.

Men vi behöver hitta ny kraft i EU för att ta upp de punkter jag 
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talat om bredare, mer övertygande, skickligare och med större påver-
kan, så att folk på gatan, på kontoren och i affärerna förstår vad det 
egentligen handlar om. Det är avgörande för er framtid som fack-
föreningsrörelse i Sverige, på samma sätt som det är avgörande för 
fackföreningsrörelsen och arbetstagare i de svagare delarna av sam-
hället överallt i världen.

Vi behöver den nya styrkan. Vi behöver den från EU-parlamen-
tet. Och vi behöver den verkligen från socialdemokratiska regeringar 
– jag uppmanar er att hålla den relationen i gott skick och förstärka 
den. De behöver också öka sina framsteg. En del stöd kommer ock-
så från den så baktalade Europeiska kommission.

Jag kan nämna att jag har stor respekt för Margot Wallström och 
det sätt som hon har hanterat storföretag på för att värna en hållbar 
utveckling och miljön. Vad hon gör i fråga om kemikalier är svårt, 
och för några fackföreningar är det problem med det. Men det visar 
ändå en beslutsamhet som jag beundrar.

Hur effektiva vi är kommer att bero på hur bra vi är på att samar-
beta, hur vi kan bygga upp och mobilisera vår styrka. I alltför många 
länder går medlemsantalet åt fel håll.

Socialt partnerskap – som är en av de nyckelfaktorer som EU be-
höver för att försäkra sig om att den ekonomiska utvecklingen ba-
lanseras av social utveckling – fungerar inte särskilt bra i vissa länder. 
Det gäller att också hitta vägar för att se till att det fungerar bättre.

Inget land i Europa är stort nog för att påverka världen av egen 
kraft. Men Europeiska unionen – med 25 länder och ytterligare som 
köar för att komma in – är stor nog. Vi kan bygga den här modellen 
baserat på ekonomisk framgång kombinerad med välfärdsstater, ba-
serat på ekonomisk framgång, avtalsförhandlingar och en stark fack-
föreningsrörelse.

Vi behöver ett starkare EFS som stärker den nationella fackfören-
ingsrörelsen och som i sin tur stärks av den. Vi spelar vår roll i den 
större världen – vi är inte EU-centrerade utan ser världen som en 
helhet och arbetar nu tätt tillsammans med FFI.

Jag vill avsluta med att säga att jag ser fram mot att fortsätta ar-
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beta med er alla för denna stora sak, och jag vill tacka LO och er alla 
för era oavbrutna och värdefulla insatser för EFS och de branschfe-
derationer som era olika medlemsförbund är anslutna till.

Jag vill rikta ett särskilt tack och gratulationer till Wanja till den 
nya mandatperioden. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med dig. 
Tack igen för ditt personliga stöd och din vänskap! Jag tackar ock-
så Bo Rönngren och Sven Svensson, som är de som jag huvudsakli-
gen har kontakt med regelbundet i alla europeiska frågor. De arbe-
tar bra för er, och de är effektiva. Inget vi gör missar de – de håller 
noga ögonen på våra aktiviteter.

Det är med uppriktig värme, uppriktigt tack och uppriktig upp-
skattning som jag önskar er alla en framgångsrik kongress och – efter 
kongressen – en mycket framgångsrik framtid. Tack så mycket!
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Europa

Motioner
17.02-17.06

17.02
Folkomrösta om EUs grundlag
Transportarbetareförbundet

Den svenska grundlagen utgår från principen att ”all makt utgår från 
folket”. Redan när vi gick med i EU 1994 naggades den principen i 
kanten. Men eftersom överlämnandet av befogenheter till EU endast 
rörde den gemensamma marknaden och de befogenheterna i princip 
kan återkallas, ansågs ändå inte ingreppen så avgörande att en ändring 
i den svenska grundlagen ansågs nödvändig.

I princip ska den nya EU-konstitutionen bara säkerställa den ”ge-
mensamma marknaden” och därför hävdas att den nya EU-grundlagen 
bara bekräftar ett redan existerande tillstånd. Därför anser regeringen 
att det inte heller nu behövs någon ändring i vår egen grundlag.

Det fi nns dock en rad aspekter som gör det nödvändigt att ifrå-
gasätta den ståndpunkten:

Vid sidan av det faktum att de små staterna förlorar makt i för-
hållande till de stora staterna och att vi eventuellt tvingas överge vår 
alliansfrihet, fi nns en rad aspekter som rör vårt självbestämmande.

I och med att ”de fyra pelarna” försvinner ur EUs regelverk upp-
hör också begränsningarna i EUs verksamhetsområde. Enligt kon-
stitutionsförslaget ska i stort sett alla politiska frågor kunna bli EU-
frågor. Visserligen har EU begränsade möjligheter att gripa in med 
tvingande regelverk på områden utanför dem som rör den fria rör-
ligheten för kapital, företag, tjänster och arbetskraft, men regelver-
ken kan ändå få mycket allvarliga konsekvenser.

Sakta men säkert skaffar sig EU beslutsrätt även över nya områ-
den. I det läget är det minst sagt märkligt om regering och riksdag 
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släpper igenom förslaget utan en genomgripande diskussion om vår 
grundlags gränser samt en folkomröstning. För om EU kan bestämma 
över Sverige på område efter område, då kan inte längre ”all makt 
utgå från folket”. 

Rent konkret innebär också den nya EU-konstitutionen ett hot 
mot vår självbestämmanderätt exempelvis när det gäller konfl ikträt-
ten. Med den ”rättighetskatalog” som är en del av förslaget hamnar 
EUs diskussioner om konfl ikträtt i en EU-lag som jämställs med nä-
ringsfriheten och konkurrensrätten.

Eftersom de fyra friheterna närmast utgör en grundlag i EU, med-
för en svensk acceptans av att EU-rätt går före svensk rätt en närmast 
olöslig intressekonfl ikt när konkurrensrätt kolliderar med svensk ar-
betsrätt.

Det fi nns fl era exempel som redan nu borde stämma till efter-
tanke. 

•  I målet mellan den svenska staten och Torgny Gustavsson fann 
visserligen Europadomstolen att rätten att skydda medlemmarna 
genom kollektivavtal är skyddad men däremot inte strejkrätten. 
Domstolen gjorde också uttalanden om den s k negativa förenings-
rätten som borgerliga partier i över 100 år kämpat för att införa i 
Sverige. Europadomstolens praxis är enligt konstitutionen en del 
av EG-rätten i EU-domstolen och får därför direkt rättsverkan 
gentemot fack och företag i Sverige.

•  Just nu driver Företaget Kurt Kellermann ett mål mot staten 
Sverige i Europadomstolen som också fokuserar på konfl ikträtt 
och negativ föreningsrätt. Detta görs med utgångspunkten att den 
negativa föreningsrätten kränkts genom att stridsåtgärder strider 
mot proportionalitetsprincipen, dvs. att en stridsåtgärd måste vara 
i proportion till det mål som ska uppnås. 

•  Byggnads möjlighet att ta ut granskningsarvode ifrågasätts utifrån 
samma utgångspunkter av såväl svenskt Näringsliv som enskilda 
ej fackanslutna byggnadsarbetare i Europadomstolen. 
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•  Målarförbundets semesterkassa ifrågasätts utifrån att den missgyn-
nar företag som ej är anslutna till arbetsgivarförbundet. 

•  Ackordsmätningen som utförs av Målerifakta sägs strida mot kon-
kurrensrätten genom att hindra företag att fritt välja företag för 
denna tjänst.

•  AMF-försäkringarna anses konkurrensbegränsande genom att de 
liknas vid konsortie- och uppdragsavtal och därmed påstås vara 
konkurrensbegränsande. 

•  Kollektiv hemförsäkring har av Konkurrensverket prövats som 
konkurrensbegränsande.

•  Konkurrensverket har förbjudit medlemsföretagen i Tidningsut-
givarna att tillämpa kollektivavtalsbestämmelsen i Tidningsdist-
ributörsavtalet om förbud mot entreprenad eftersom den anses 
konkurrensbegränsande. 

•  Stuveriarbetarnas rätt till arbete enligt ILO-konventioner har 
ifrågasatts utifrån den högst anmärkningsvärda utgångspunkten 
att en uppräkning av medlemsföretag som fi nns i kollektivavtalet 
skulle vara konkurrensbegränsande och strida mot § 6 i Konkur-
renslagen.

De uppräknade exemplen visar att vi redan nu kan se hur EU-rätten 
och Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan användas mot 
svenska fackföreningar och hur de ingriper i den svenska arbetsrätten. 
Den nya konstitutionen försvårar de inslagen.

I den svenska regeringsformen har exempelvis strejkrätten stöd i 
grundlagen. Med den ”rättighetskatalog”, som är en del av förslaget 
till ny EU-konstitution, hamnar EUs diskussioner om konfl ikträtt i 
en EU-lag som jämställs med näringsfriheten och konkurrensrätten. 
I praktiken innebär det att konfl ikträtten i Sverige förlorar sitt grund-
lagsskydd och att lagliga konfl ikter kan vägas mot konkurrensvillkor 
och den ekonomiska skada som konfl ikten leder till.

Det kan leda till en rad ohanterliga domstolsprocesser där den 
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framtida EU-domstolen kan rikta tvingande krav mot strejkande fack-
förbund i Sverige. Överhuvudtaget löper vi akut risk att historiska 
segrar för fackföreningsrörelsen kan hamna i de juridiska EU-kvarnar-
na: vi lämnar folkförankring för ämbetsmannavälde. Vi kan till ex-
empel påtvingas principer om ”negativ föreningsrätt” (rätt för ar-
betsgivare att inte teckna kollektivavtal) och ”proportionalitetsreg-
ler” (regler där en facklig konfl ikts syfte vägs mot den kostnad som 
arbetsgivaren åsamkas).

Alla farhågor kan naturligtvis avfärdas som överdrivna och pes-
simism. En sak är dock säker. Hittills har det närmast varit en helig 
princip för LO och den svenska socialdemokratin att frågor som rör 
reglerna på arbetsmarknaden ska vara en exklusiv fråga för svenska 
beslutsfattare. Dessutom har föreningsfrihet och konfl ikträtt ansetts 
så viktiga att de skyddats av grundlag. Nu är de principerna på väg 
att överges. Det är mycket illavarslande.

Efter höstens EMU-omröstning fi nns en trötthet kring EU-frå-
gan. Denna trötthet kan nu både regeringen och fl ertalet riksdags-
partier rida på när de säger blankt nej till en folkomröstning om det 
konstitutionsförslag som de stora EU-staterna försöker driva igenom 
med expressfart.

Motståndet mot en folkomröstning måste ifrågasättas. EUs tänk-
ta konstitution är inte bara på väg att förändra maktförhållandena i 
EU, så att de stora kan bestämma allt, reglerna kan också beröva oss 
högst väsentliga delar av det självbestämmande som vår egen grund-
lag ställer krav på.

För dem som vill se EU som ett folkligt projekt är det ett myck-
et rimligt och demokratiskt krav att svenska folket får ta ställning 
till Framtidskonventets förslag till ny konstitution för EU i en folk-
omröstning. 
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Vi yrkar mot denna bakgrund 

att LO verkar för en folkomröstning i denna fråga och

att LO motsätter sig varje ytterligare form av anpassning där konkur-
rensrätt ges företräde framför arbetsrätt oavsett om detta sker på 
EU-nivå eller nationell nivå. 

17.03
Svensk arbetsrätt i fara – EG-domstolen föreslår att mål ska avgö-
ras i landet där bokföringsskadan skett
Transportarbetareförbundet avd 1 Gävle, avd 18 Hudiksvall, avd 26 
Luleå, avd 29 Sundsvall, avd 33 Härnösand och avd 34 Östersund

Vid föregående LO-kongress skrev Kommunalarbetareförbundet, avd 
Skåne län en motion (G 14), där motionen vann gehör.

Kommunals motion inleds med följande:
”De borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet har under 

senare tid enats alltmer om angrepp på arbetsrätten. Lagen om an-
ställningsskydd har försämrats och nu hotar man avskaffa möjlighe-
ten att sätta enmansföretag i blockad. Vad kommer härnäst? SAFs 
önskelista är lång.”

Vi kan idag skönja Kommunals farhågor, EG-domstolens general-
advokat Jacobs har i dagarna meddelat förslag till avgörande i målet 
DFDS Torline A/S mot SEKO. Där meddelar Jacobs att målet visst 
kan avgöras i dansk arbetsdomstol, fast fartyget trafi kerar Sverige 
och England med s k DIS-fl agg (registret), som tillåter anställning-
ar av utländska sjömän till mycket låga löner, och att stridsåtgärden 
är laglig enligt svensk lag. Jacobs föreslår alltså att en i Sverige laglig 
stridsåtgärd ska avgöras i fl agglandet, därför att skadan, bokförings-
skadan, skett i Danmark. Detta kan få konsekvenser, mycket stora 
konsekvenser, för alla Sveriges arbetstagare när vi nu står inför EU-
utvidgningen mot öst, utan övergångsregler. Enligt generaladvokat 
Jacobs resonemang kan man starta ett bemanningsföretag i någon 
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baltstat och sedan hyra ut arbetskraft till någon arbetsplats i Sverige 
med långt mycket lägre lön och övriga villkor än vad svenska kollek-
tivavtal stipulerar. Följden blir att vi inte kan göra någonting åt situa-
tionen då eventuella tvister ska lösas i landet där skadan skett, bok-
föringsskadan, i detta fall någon baltstat. Med detta är vår arbetsrätt 
satt ur spel för oöverskådlig framtid.

Vi föreslår 

att LO tillsammans med sina medlemsförbund åläggs att mycket kraft-
fullt agera mot vår regering och riksdag, och även internationellt 
gentemot EU-parlamentet och EG-domstolen för att motverka 
urholkningen av vår arbetsrätt och 

att återställa turordningsreglerna.

17.04
Internationalisering och gränsgångarproblematik
Livsmedelsarbetareförbundet avd 6, Karlstad

Under 2003 arbetar cirka 40 000 svenskar i Norge och mer än hälf-
ten är tillsvidareanställda.

Via EES-avtalet är även Norge bundet av EUs inre marknad med 
fri rörlighet för arbete och tjänster.

Av dem som idag arbetar i Norge behåller vissa sitt medlemskap 
i den svenska fackföreningen, andra får ej vara kvar då de arbetar 
utomlands. Andra går med i det norska fackförbundet, men många 
kommer varken att vara med i ett svenskt eller norskt fackförbund. 
I vissa stadgar återfi nns anställningskravet för att kunna bli medlem. 
Medlemskapet i fackföreningen måste knytas till en tid av eventu-
ellt gränsöverskridande arbeten.

Problemet fi nns inte bara vid den svensk-norska gränsen utan vid 
alla gränser.

I Sverige är vi ganska vana med vårt allmänna skyddsnät om nå-
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got skulle ske, men inte vana hur det fungerar utomlands, även om 
det är något av våra närmaste grannländer.

Det kommer att bli oerhört viktigt att fackföreningen i Sverige 
arbetar internationellt, samarbetet mellan fackföreningar i olika län-
derna måste öka. Men samtidigt måste även staten börja ta i proble-
met så att enskilda personer ska kunna, utan att riskera sin framtid, 
välja att under en tid vara gränspendlare.

Vid arbete i annat land ska man använda respektive lands sociala 
trygghet. Men vad gör vi om de villkoren inte räcker till enligt våra 
mått? Vem tar ansvaret för individen?

Vi föreslår

att LO startar ett arbete som möjliggör att alla som tar arbete utom-
lands ges möjlighet att bibehålla eller få ett medlemskap i en facklig 
organisation och

att LO arbetar med frågan om att en gränsöverskridande arbetare ska 
kunna arbeta utan att riskera att falla mellan stolarna om något 
skulle inträffa när man arbetar, utan får hjälp enligt svensk lagstift-
ning.

17.05
Internationalisering och gränsgångarproblematik
Elektrikerförbundet avd 16, Karlstad

För närvarande arbetar ungefär 40 000 svenskar i Norge, varav 22 000 
är tillsvidareanställda. Via EES-avtalet är även vårt grannland Norge 
bundet av EUs inre marknad med fri rörlighet för tjänster och män-
niskor.

En del svenskar har kvar sitt medlemskap i sitt fackförbund, an-
dra får ej vara kvar som medlem vid arbete utomlands. Många går 
med i det norska fackförbundet medan en hel del inte är medlem-
mar vare sig i Sverige eller Norge. I en del stadgar återfi nns anställ-
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ningskrav för medlemskap. Hur ska medlemskapet i fackföreningen 
kunna knytas till en tid av gränsöverskridande arbeten?

Ett antal svenskar har anställning på ett svenskt bemanningsföre-
tag som ”lånar ut” till den norska arbetsgivaren. Den fackliga bevak-
ningen av att det träffas utlandsavtal är därför mycket viktig för att 
motverka löne- och anställningsvillkorsdumpning. Behovet av sam-
arbete mellan fackföreningar internationellt kommer inom kort att 
öka markant. Medlemmar fl yter över gränsen den ena dagen och den 
andra är de hemma och arbetar. Hur ska vi harmonisera arbetsvill-
koren så att de minskar företagens intresse att söka sig till det land 
där den billigaste arbetskraften fi nns?

I Norge är reglerna vid arbetsskada och sjukskrivning och even-
tuell förtidspension avsevärt annorlunda än i Sverige. I Sverige har 
vi fackligt jobbat hårt för att via kollektivavtalen få tilläggspension 
och försäkringar för arbetsskada, arbetssjukdom och dödsfall. Efter-
skyddet via våra kollektivavtalsförsäkringar upphör efter en tid vid 
arbete utomlands.

Vid arbete i annat land ska man använda respektive lands soci-
ala trygghet. Men vad gör vi om de villkoren inte räcker till enligt 
våra mått?

Vi bör diskutera med svenskt näringsliv om det är möjligt att kopp-
la ett längre efterförsäkringsskydd för kollektivavtalsförsäkringarna. Vi 
bör även diskutera med regeringen huruvida det är möjligt att koppla 
ett längre efterskydd för de svenska socialförsäkringssystemen.

De senaste åren har många LO-medlemmar fastnat i byråkrati på 
grund av att ländernas regelsystem inte är harmoniserade. Det gäl-
ler a-kassa, kollektivavtalsförsäkringar, tullregler, skatteregler. Vi har 
också de medlemmar som fått felaktig eller ofullständig information. 
Våra medlemmar ska därför vara garanterade komplett och korrekt 
information, så att de inte vid ett senare tillfälle får ångra sig.

Om vi inte gör detta så är risken stor att den svenska arbetskraf-
ten inte rör sig utomlands utan det enda som sker är att arbetskraf-
ten från utlandet kommer hit. EUs utvidgning innebär stor risk för 
social dumpning då våra kollektivavtal har låga minimilöner eller 
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ibland saknar minimilöner överhuvudtaget.
På vilket sätt ska vi bevaka så att arbetare från de forna öststat-

erna inte blir lönedumpare eller tredje klassens arbetstagare genom 
F-skattekontrakt?

Hur ska vi fi nna lösningar på organisationsanslutning och hur ska 
vi fackligt kunna utbilda stora skaror av nya medlemmar från an-
dra länder?

Det fi nns också risk för ett överskott på arbetskraft i Sverige vil-
ket inte är positivt för förhandlingsläget. Vi måste därför se till att 
starta information bland våra egna medlemmar för att minska faran 
för främlingsfi entlighet. Vi bör även se till så att de som kommer 
till oss har kompetens enligt våra svenska yrkes- eller branschkrav 
samt att de omfattas av bra kollektivavtal, försäkringar och ett soci-
alt skyddsnät. Gränsöverskridande arbete är ett komplext problem 
och inte bara försäkringar vid eventuella olyckor.

Oavsett hur vi går vidare, bör frågan bevakas så att vi är med i 
processen och kan påverka den. 

Med anledning av ovanstående hemställer vi att LO beslutar

att en utredning tillsätts med uppgift att se över eventuell överfl ytt-
ningsrätt mellan LO-förbund och motsvarande utländska fackliga 
organisationer och

att en utredning tillsätts med uppgift att ge svar på motionens ande-
mening om ökad internationalisering och gränsgångarproblematik 
samt med uppdraget att presentera förslag till långsiktiga lösningar 
av problemen.
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17.06
Företagsfl ytt och gränsgångarproblematik
Kommunalarbetareförbundet avd Värmlands län

Många svenskar arbetar för närvarande utomlands, framför allt i vårt 
grannland Norge. Via EES-avtalet är även Norge bundet till EUs inre 
marknad med fri rörlighet för tjänster och människor. Det fi nns också 
bemanningsföretag i Sverige som ”lånar ut” sina anställda till norska 
arbetsgivare.

Villkoren för svenskar med arbete utomlands ser idag olika ut. En 
del har kvar sitt medlemskap i sitt fackförbund, andra får ej behålla 
det. Många går med i motsvarande fackförbund i Norge, medan an-
dra inte har något medlemskap varken i Sverige eller Norge. I en del 
stadgar fi nns också anställningskrav för medlemskap. Det är därför 
viktigt att hitta en organisation och regler för hur det fackliga med-
lemskapet kan knytas till gränsöverskridande arbeten.

För att motverka dumpning av löne- och anställningsvillkor är 
den fackliga bevakningen och samarbetet mellan fackföreningar in-
ternationellt mycket viktig. Det blir alltmer nödvändigt med fack-
ligt samarbete över nationsgränserna för att harmonisera arbetsvill-
koren så att de minskar företagens intresse att söka sig till de länder 
där den billigaste arbetskraften fi nns.

I Norge och även andra europeiska länder är reglerna vid arbets-
skada, sjukskrivning och eventuell förtidspension avsevärt annor-
lunda än här. I Sverige har vi lagt ner mycken facklig möda för att 
via kollektivavtal förbättra skyddet vid arbetsskada, arbetssjukdom 
och dödsfall.

Men efter en tids arbete utomlands upphör efterskyddet via kol-
lektivavtalsförsäkringarna.

Man är också vid utomlandsarbete hänvisad till respektive lands 
sociala trygghet. Då fl era länders sociala trygghetssystem ser annor-
lunda ut än vårt kan detta innebära att svenskar med arbete i annat 
land får sämre villkor än om de arbetat i Sverige.
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Vi föreslår därför kongressen besluta 

att LOs styrelse initierar en diskussion med målet att ta fram gemen-
samma regler för hur det fackliga medlemskapet kan knytas till 
gränsöverskridande arbete,

att LOs styrelse intensifi erar diskussionerna i det internationella 
fackliga samarbetet, angående harmoniserade arbetsvillkor för att 
snarast möjligt nå en situation, där olika villkor för arbetarna inte 
ska locka till företagsfl ytt och/eller bidra till dumpning av löner 
och anställningsvillkor,

att LOs styrelse initierar en diskussion med Svenskt Näringsliv och 
Kommun- och Landstingsförbund om möjligheten att förlänga 
efterskyddet i Kollektivavtalsförsäkringarna och

att LOs styrelse initierar en diskussion med regeringen om möjligheten 
att koppla ett längre efterskydd för de svenska socialförsäkrings-
systemen.

Utlåtande
Motionerna 17.02, 17.03 första att-satsen, 17.04, 17.05, 17.06 första 

och andra att-satserna, 18.65 första och andra att-satserna och 

18.66 tredje att-satsen

17.02

att LO verkar för en folkomröstning i denna fråga och

att LO motsätter sig varje ytterligare form av anpassning där kon-
kurrensrätt ges företräde framför arbetsrätt oavsett om detta 
sker på EU-nivå eller nationell nivå. 

17.03 första att-satsen

att LO tillsammans med sina medlemsförbund åläggs att mycket 
kraftfullt agera mot vår regering och riksdag, och även interna-
tionellt gentemot EU-parlamentet och EG-domstolen för att mot-

verka urholkningen av vår arbetsrätt.
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17.04

att LO startar ett arbete som möjliggör att alla som tar arbete utom-
lands ges möjlighet att bibehålla eller få ett medlemskap i en 

facklig organisation och

att LO arbetar med frågan om att en gränsöverskridande arbetare ska 
kunna arbeta utan att riskera att falla mellan stolarna om något 
skulle inträffa när man arbetar, utan får hjälp enligt svensk lag-

stiftning.

17.05

att en utredning tillsätts med uppgift att se över eventuell överfl ytt-
ningsrätt mellan LO-förbund och motsvarande utländska fack-

liga organisationer och

att en utredning tillsätts med uppgift att ge svar på motionens an-
demening om ökad internationalisering och gränsgångarproble-
matik samt med uppdraget att presentera förslag till långsiktiga 

lösningar av problemen.

17.06 första och andra att-satserna

att LOs styrelse initierar en diskussion med målet att ta fram 
gemensamma regler för hur det fackliga medlemskapet kan 

knytas till gränsöverskridande arbete och

att LOs styrelse intensifi erar diskussionerna i det internationella 
fackliga samarbetet angående harmoniserade arbetsvillkor för 
att snarast möjligt nå en situation, där olika villkor för arbetarna 
inte ska locka till företagsfl ytt och/eller bidra till dumpning av 

löner och anställningsvillkor.

18.65 första och andra att-satserna

att LO ser till att information lämnas till den migrerande arbetskraf-
ten inom landet och i deras länder om deras rättigheter avse-

ende kollektivavtal och arbetsrättslagar som gäller i Sverige och

att om man är medlem i en fackförening i sitt hemland inom EU så 
ska man kunna företrädas av den fackförening som verkar i det 

land man arbetar i.
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18.66 tredje att-satsen

att om man är medlem i en fackförening i sitt hemland inom EU så 
ska man kunna företrädas av den fackförening som verkar i det 
land man arbetar i.

Folkomröstning
I motion 17.02 föreslås att LO ska verka för en folkomröstning om EUs 

nya fördrag. Som motiv för detta yrkande anför motionären bland an-

nat ett antal förhållanden av facklig och arbetsrättslig karaktär. Sty-

relsen delar en del av de farhågor som motionen ger uttryck för men 

kommer till en annan slutsats i frågan om folkomröstning.

Ändringar i EUs fördrag ska alltid ratifi ceras av medlemsländernas 

parlament liksom av EU-parlamentet. Det nu aktuella förslaget har 

dessutom varit föremål för en omfattande procedur med såväl reger-

ingsförhandlingar som arbetet i det så kallade Konventet, vars förslag 

har remissbehandlats i Sverige.

I sitt remissvar påpekade LOs styrelse att Konventets förslag hade 

vissa brister. Det handlade framför allt om att kravet om att införa rätt-

ten att vidta internationella sympatiåtgärder i EUs fördrag inte tillgo-

dosetts. Vidare ansåg LO att vissa frågor måste klaras ut när det gäller 

tolkning och tillämpning av grundläggande mänskliga rättigheter i 

arbetslivet och att det är ILOs praxis som ska följas när sådana rätt-

tigheter hanteras inom ramen för olika system som ILO, Europarådet 

och EU. Förslaget innebär enligt LOs yttrande även fördelar. Att slå 

samman ett antal tidigare fördrag till ett enda innebär en förenkling 

och bättre överskådlighet. Förändringarna möjliggör även att EU kan 

fungera med 10 nya medlemsstater. Dessutom innehöll förslaget ett 

antal förbättringar som LO verkat för under lång tid. Bland framgång-

arna kan nämnas att EU ska vara en social marknadsekonomi vilket 

innebär möjligheter att i olika sammanhang begränsa spelrummet 

för marknadskrafterna. Vidare införs ett nytt övergripande mål i för-

draget, nämligen full sysselsättning. Det kommer bl a att bidra till att 

EUs sysselsättningsstrategi utvecklas och att den får en starkare roll. 
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Dessutom stärks de europeiska arbetsmarknadsparternas ställning 

liksom grunderna för EUs jämställdhetsarbete.

En viktig framgång för den europeiska fackföreningsrörelsen är Kon-

ventets förslag att skriva in EUs stadga om grundläggande rättigheter 

i det nya fördraget. Detta innebär att till exempel strejkrätten får en 

starkare ställning i EUs verksamhet utan att EG-domstolen därmed får 

behörighet att bedöma tillåtligheten av stridsåtgärder på nationell 

nivå. 

Motionären tar också upp konfl ikten mellan konkurrensrätt och ar-

betsrätt och pekar därvid särskilt på konfl ikträtten. Denna skärnings-

punkt mellan två centrala intressen blir ibland tydlig och någon gång 

händer det att de kommer i direkt konfl ikt med varandra. Så var fallet 

när EU-kommissionen 1997 lade fram ett förslag till procedur där Kom-

missionen kan ingripa i situationer då medlemsstaternas regeringar 

inte vidtar åtgärder mot olagliga blockader och liknande som hindrar 

den fria rörligheten av varor. Av förslaget framgick visserligen att det 

inte avsåg lovliga fackliga stridsåtgärder men problemet var att det 

var Kommissionen som skulle bedöma lagligheten, inte medlemslän-

derna. Efter aktiva insatser av bland andra LO och Europafacket änd-

rades detta så att denna så kallade Montiförordning i sin nuvarande 

utformning innebär att lovligheten av fackliga stridsåtgärder avgörs 

av rättssystemet i respektive medlemsstat. Det som från början fram-

stod som ett hot mot viktiga fackliga intressen vändes således till att 

strejkrätten fi ck en stark ställning i förhållande till i vart fall en av de 

fyra friheterna; den fria rörligheten av varor. 

Att rättighetsstadgan skrivs in i det nya fördraget innebär att EU i all 

sin utövning av befogenheter måste väga in frågan om grundläggan-

de rättigheter såsom strejkrätten när det nya fördraget har trätt ikraft. 

Det fi nns således inte fog för påståendet att inkluderandet av rättig-

hetsstadgan i det nya fördraget utgör ett hot mot konfl ikträtten, det 

är snarare tvärtom. Detta är bra men otillräckligt då rättighetsstadgan 

inte anses omfatta rätten att vidta internationella sympatiåtgärder. 
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Denna femte frihet återstår därför att reglera vid framtida fördrags-

revisioner. 

Det kan inte uteslutas att det även med ett nytt förbättrat fördrag kan 

uppkomma konfl ikter mellan grundläggande rättigheter och andra 

politikområden inom EU. Styrelsen instämmer därför i motionärens 

uppfattning att arbetsrätten måste stärkas i relation till konkurrens-

rätten. Kongressens uppdrag till LO bör dock utformas så att det inte 

enbart avser konkurrensrätt utan även andra politikområden. Ett 

sådant förslag återfi nns i styrelsens förslag till riktlinjer för LOs inter-

nationella verksamhet.

För att understryka önskvärdheten av en folkomröstning räknas i 

motionen upp ett antal förhållanden vilka enligt motionären borde 

stämma till eftertanke. LO har under de senaste åren haft tillfälle att 

följa några av de fall som nämns, särskilt de mål i Europadomstolen 

och Europarådets kommitté för den Sociala Stadgan som framför allt 

grundas på de tolkningar och den praxis som utvecklats inom Europa-

rådet rörande den så kallade negativa föreningsrätten. Som framgår 

av styrelsens förslag till riktlinjer för LOs internationella verksamhet 

avviker dessa tolkningar från ILOs praxis. Styrelsen hänvisar till dessa 

riktlinjer och konstaterar att Europarådet och Europadomstolen inte är 

detsamma som EU och EG-domstolen.

Även andra fall som tas upp i motionärens lista synes snarare härröra 

från åtgärder som vidtagits av andra än EU, t ex svenska arbets-

givarorganisationer och myndigheter samt politiska angrepp på den 

svenska arbetsrätten. 

Dessutom har beskrivningen av de aktuella fallen och de påstådda 

följderna sakliga brister. Det viktigaste är dock att de hot som mo-

tionären pekar på inte påverkas av en folkomröstning om EUs nya 

fördrag. Detta gäller även ifråga om Europarådets eventuella framtida 

infl ytande på EU eftersom de hot som existerar redan idag härrör från 

Europarådets krav mot Sverige, inte från EU. Styrelsen hänvisar därför 

till vad som anförs om Europarådet, ILO och EU i förslaget till riktlinjer.
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Motionärens förslag om folkomröstning motiveras även med att det 

nya fördraget skulle påverka Sveriges grundlag. Det nya fördraget 

innebär att fl er beslut kan tas med kvalifi cerad majoritet. Detta är en 

nödvändighet om man inte önskar att vetorätten helt ska blockera 

EUs förmåga att fatta beslut inom viktiga områden. Detta är också ett 

avgörande skäl till att Europafacket med stöd av LO sedan länge krä-

ver att beslut i till exempel miljö- och arbetsrättsfrågor i regel ska tas 

med kvalifi cerad majoritet. Förslaget till nytt fördrag innehåller emel-

lertid inget nytt som är av en sådan principiell betydelse att det kräver 

en grundlagsändring i Sverige.

I diskussionen om en eventuell folkomröstning är det också nödvän-

digt att klargöra vilka olika alternativ som står till buds. Liksom i före-

liggande motion föreställer sig de fl esta att det handlar om att helt en-

kelt säga ja eller nej till det nya fördraget. Skulle något medlemsland i 

sin beslutsprocedur säga nej till detta blir det inget nytt fördrag denna 

gång. Ett nej innebär dock inte nej till EU. Det innebär istället att man 

säger ja till de nuvarande fördragen! 

Styrelsen har i sitt yttrande över konventets förslag, i förslaget till 

riktlinjer och i detta utlåtande pekat på ett antal områden, i huvudsak 

fackliga, där det nya fördraget är bättre jämfört med de nuvarande 

fördragen. På liknande sätt bör de som kritiserar det nya fördraget 

redovisa på vilka punkter man anser att de nuvarande fördragen är 

bättre.

Sverige är en parlamentarisk demokrati där medborgarna i allmänna 

val avgör vilken politisk inriktning som skall leda landet. Systemet 

bygger på att valda representanter i Riksdagen fattar de avgörande 

besluten och att de även tar ett ansvar inför väljarna. I några få princi-

piellt viktiga frågor anses det lämpligt att rådfråga medborgarna i en 

folkomröstning. Denna möjlighet har hittills använts ytterst sparsamt 

och under de senaste folkomröstningarna har Riksdagspartierna 

förbundit sig att respektera resultatet. Omröstningarna har därmed i 

praktiken varit beslutande.
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1994 anordnades en folkomröstning om Sverige skulle bli medlem i 

EU. Resultatet blev positivt och Sverige är medlem sedan 1995. Enligt 

styrelsens uppfattning fi nns det ingenting i förslaget till nytt fördrag 

som principiellt skiljer sig från vad folkomröstningen 1994 handlade 

om.

Av LOs remissyttrande över förslaget till nytt EU-fördrag framgår att 

bedömningen är övervägande positiv och att de brister som fi nns inte 

utgör skäl för LO att säga nej till förslaget. Hur dessa brister bör rättas 

till framgår ovan samt av styrelsens förslag till riktlinjer. Av ovanstå-

ende framgår även att frågan om ett nytt EU-fördrag är relativt kom-

plicerad utifrån rent fackliga aspekter. Väger man dessutom in övriga 

aspekter torde det vara omöjligt att formulera frågeställningarna så 

att det enkelt går att antingen säga ja eller nej till det nya fördraget. 

Frågan är därför knappast lämpad att avgöra genom folkomröstning. 

Med hänvisning till vad som anförts ovan samt till styrelsens förslag 

till riktlinjer för LOs internationella verksamhet bör motion 17.02 första 

att-satsen avslås samt andra att-satsen anses besvarad.

Svensk arbetsrätt i fara
I motion 17.03 refereras till ett mål i EG-domstolen. I målet berörs 

bland annat frågan om vilket lands domstolar som ska avgöra ska-

deståndskrav i anledning av en facklig stridsåtgärd som vidtagits i 

Sverige.

En viktig grundprincip är att arbetslandets lagar och avtal bestämmer 

löne- och arbetsvillkor vid arbete i annat land. Därav följer, att det ock-

så bör vara arbetslandets lagstiftning som ska tillämpas beträffande 

grundläggande rättigheter, t ex fackliga stridsåtgärder. Dessa princi-

per syftar till att löner och arbetsvillkor inte ska kunna användas som 

ett konkurrensmedel i den pågående internationaliseringen. Såväl Lex 

Britannia som EUs utstationeringsdirektiv slår fast dessa principer.

När företagen och arbetstagarna rör sig över gränserna kan tvister 

uppstå om vilket lands regler som ska gälla för ett visst arbete och vil-



4 0 8  |  i n t e r n a t i o n e l l a  f r å g o r

ket lands domstolar som ska pröva sådana tvister. Vi kan inte ensidigt 

i Sverige bestämma att våra regler ska gälla och respekteras i andra 

länder. Dessa problem kan bara lösas genom samarbete. Inom EU 

fi nns idag i viss utsträckning regler som löser dessa frågor och arbete 

pågår med att komplettera dessa.

Utan sådana regler riskerar vi att få en stor rättsosäkerhet där olika 

länders domstolar kommer att göra olika bedömningar. Lösningen 

på det problem som motionärerna pekar på ligger alltså i fl er och 

tydligare gemensamma regler om vilket lands regler som ska tilläm-

pas och vilket lands domstolar som ska avgöra tvister. Men sådana 

regler kan aldrig förutse alla tänkbara situationer och därför behövs 

EG-domstolen som en högsta domstol som avgör vad som gäller. Vi 

har numera fått gehör för principen att det är de regler som gäller där 

arbetet utförs som ska reglera lön, anställnings- och arbetsvillkor. 

Under lagstiftningsarbetet på EU-nivå och vid eventuella tvister inför 

EG-domstolen hävdar LO också att fackliga stridsåtgärder ska bedö-

mas enligt de regler som gäller i det land där stridsåtgärderna vidta-

gits och att detta lands domstolar ska vara de enda som får avgöra 

tvister om lovligheten av fackliga stridsåtgärder och skadeståndskrav 

i anledning av sådana.

Styrelsen stödjer Europafackets krav om att EUs rättighetsstadga, 

som bl a innehåller rätten att strejka, skrivs in i EUs fördrag. Sådana 

rättigheter måste dock utformas så att olika nationella förhandlings- 

och arbetsrättsmodeller respekteras. För denna princip fi nns idag ett 

brett stöd, inte minst inom fackföreningsrörelsen. Förslaget till nytt 

EU-fördrag är också utformat så, att det är möjligt att på Europanivå 

garantera grundläggande rättigheter men att den nationella tillämp-

ningen sker inom de olika staternas egna rättssystem. LO och den 

svenska regeringen har aktivt verkat i denna riktning och styrelsen 

kommer att fortsätta hävda att lagligheten av en i Sverige vidtagen 

stridsåtgärd ska avgöras i Sverige i enlighet med svensk arbetsrätt. 
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Detta är även innebörden i motionärens förslag och med hänvisning till 

vad som anförts ovan samt i förslaget till riktlinjer för LOs internatio-

nella verksamhet bör motion 17.03, första att-satsen anses besvarad.

Gränsgångarproblematik
I motionerna 17.04, 17.05, 17.06, 18.65 och 18.66 tas en rad olika as-

pekter upp som rör arbetstagare som arbetar i annat land. Detta är 

inget nytt problem, men det växer i takt med den europeiska integra-

tionen och globaliseringen. Motionärerna tar i själva verket upp fl era 

olika problem men de leder alla till samma slutsats; ett ökat behov av 

fackligt samarbete.

Svenska arbetstagare som tillfälligt utför arbete i annat land för sin 

ordinarie arbetsgivare kan normalt inte stödja sig på kollektivavtalet. 

Därför är det viktigt att reglera vad som ska gälla innan utlandsarbetet 

inleds. 

Det fi nns ett EU-direktiv, utstationeringsdirektivet, som täcker situa-

tioner då en arbetsgivare tillfälligt placerar arbetstagare i annat land 

vid till exempel entreprenader. En grundprincip i direktivet är att en 

utstationerad arbetstagare som minimum ska erhålla lön och andra 

arbetsvillkor enligt de lagar och avtal som gäller i arbetslandet. För 

LO är det mycket viktigt att alla utländska arbetstagare som arbetar 

i Sverige likabehandlas jämfört med svensk arbetskraft när det gäl-

ler löne- och arbetsvillkor. Utstationeringsdirektivet är ett bra stöd 

för detta men de fackliga organisationerna har ett stort ansvar för att 

teckna kollektivavtal med alla arbetsgivare som utför arbete i Sverige. 

Styrelsen hänvisar i detta avseende till förslaget till riktlinjer.

När det gäller arbetstagare som tar ett stadigvarande arbete i ett an-

nat land är det givetvis arbetslandets lagar och avtal som gäller. Det 

är då viktigt att också söka medlemskap i den fackliga organisation 

som verkar inom arbetsområdet. Detta är en grundförutsättning för 

att principen om likabehandling ska kunna upprätthållas.
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I motionerna tas upp problem som uppkommer när arbetstagare till-

fälligt arbetar i annat land. Ur facklig synpunkt fi nns ett starkt intresse 

av att utländska arbetstagare som arbetar i Sverige arbetar under 

svenska villkor, oavsett var arbetsgivaren har sitt säte. Frågan är hur 

detta bäst kan åstadkommas. Som framgår av styrelsens förslag till 

riktlinjer har Europafacket beslutat att medlemsorganisationerna ska 

stödja och biträda varandras medlemmar när de arbetar i annat land. 

Idealet vore naturligtvis om sådana arbetstagare också blev medlem-

mar i berört förbund i Sverige. En sådan lösning innebär att facket får 

en större legitimitet som företrädare för dem. Facket kan till exempel 

yrka allmänt skadestånd till dessa arbetstagare om arbetsgivaren 

bryter mot kollektivavtalet och deras rättigheter kan grundas direkt på 

avtalet.

Det är också lättare att få uppslutning och förståelse när facket kräver 

kollektivavtal där man har medlemmar. Även uppföljning och bevak-

ning av att avtalet respekteras underlättas om det fi nns medlemmar.

Att erbjuda utländska arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige 

medlemskap i en svensk facklig organisation kräver dock att vissa 

problem och svårigheter först måste lösas. Det är till exempel natur-

ligt att en del av dessa önskar kvarstå i hemlandets fackliga organisa-

tion. I sådana fall uppkommer frågor om dubbla avgifter och dubbelt 

medlemskap. Det kan därför bli aktuellt att diskutera förändringar i 

LOs normalstadgar för förbunden liksom förutsättningarna för med-

lemskap i a-kassan. Vidare bör frågan diskuteras ytterligare inom den 

europeiska fackföreningsrörelsen bland annat avseende ett fördjupat 

samarbete i dessa frågor. Med tanke på frågornas komplicerade natur 

och med hänvisning till förslaget till internationella riktlinjer instäm-

mer styrelsen i motionärernas förslag att LO ska utreda frågan. Denna 

utredning bör göras så snart som möjligt och behandlas av LOs repre-

sentantskap, speciellt i de delar som kan beröra LOs normalstadgar 

för förbunden.

Styrelsen instämmer även i övrigt i de aktuella motionerna men vill 

göra ett förtydligande beträffande motion 17.06, andra att-satsen. För-
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slaget går helt i linje med styrelsens förslag till riktlinjer. Det absolut 

bästa sättet att på sikt hindra att företag spekulerar i dåliga löne- och 

arbetsvillkor är att verka för en utjämning. En sådan måste dock ske 

genom skapandet av minimiregler i arbetslivet. På det sättet skapas 

vad som inom Europafacket kallas ”uppåtgående konvergens”. I detta 

avseende bör begreppet ”harmonisering” tolkas så att det handlar 

om minimivillkor och att det är möjligt att bibehålla eller införa ar-

betsvillkor som är bättre ur arbetstagarnas synpunkt. Styrelsen utgår 

från att motionären delar denna tolkning av begreppet ”harmonise-

rade arbetsvillkor” och anser därför att motion 17.06, andra att-satsen 

bör bifallas.

Justering av dagordningen

Behandlingen av motion 18.65 första att-satsen fl yttades till dagord-
ningspunkt 18, delutlåtandet Ordning och reda, där en likalydande 
att-sats i motion 18.66 behandlas. Båda dessa att-satser föreslås av sty-
relsen bli bifallna.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 17.04, 17.05, 17.06 första och andra att-sats- 
 erna, 18.65 andra att-satsen och 18.66 tredje att- satsen,

att anse motionerna 17.02 andra att-satsen samt 17.03 första att-
satsen besvarade och

att avslå motion 17.02 första att-satsen.
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Debatt
I debatten deltog
Karin Peterson, Transport
Per Winberg, Transport
Mattias Risslén, Transport
Göran Johansson, Metall
Ninel Jansson, Handels
Tomas Andersson, Handels
Eva-Lena Jansson, SEKO
AnneCatrine Fornedal, Kommunal
Patrik Björck, Skogs och Träfacket
Lars Göran Johansson, Pappers
Martin Viredius, Transport
Simon Andrijevski, Metall
Lars-Olov Pettersson, SEKO
Stefan Löfvén, Metall
Erland Olauson , LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Per Winbergs och Martin Viredius, Transport, Eva-Lena Janssons, SEKO, 
Lars-Olov Petterssons, SEKO, Karin Petterssons, Transport och Mattias 
Rissléns, Transport yrkande om bifall till motion 17.02.

Tomas Anderssons, Handels och Lars Göran Johanssons, Pappers yr-
kande om bifall till motion 17.02 första att-satsen.

Ninel Janssons, Handels yrkande om att kongressen inte ska ta ställ-
ning till om vi ska ha folkomröstning.

Martin Viredius, Transport och Lars Göran Johanssons, Pappers yrkan-
de om avslag på Ninel Janssons yrkande.
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Kongressen beslutade efter försöksvotering
 
att efter att ha valt Ninel Janssons ”besvarandeyttrande” till motförslag  
 bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.02 första att-satsen.

Voteringen begärdes av Sten-Ove Nicklasson, Transport.

Reservation

Vi, samtliga från Transportarbetareförbundet, reserverar oss mot beslu-
tet att avslå motion 17.02 första att-satsen samt att anse andra att-sat-
sen besvarad. Enligt vår uppfattning borde LO-kongressen ha bifallit 
de båda att-satserna. Den andra att-satsen, något annorlunda formu-
lerad, förvisso antagen i beslutet om de internationella riktlinjerna:

Per Winberg, Anders Berg, Claes Linder, Sten-Ove Niklasson, Ali Shibl, 
Martin Viredius, Per-Erik Andh, Annika Hedström, Ronny Jönsson, 
Magnus Lagerqvist, Peter Lövkvist, Bo Nilsson, Kersti Norén Dahl-
ström, Annika Persson, Sven-Inge Persson, Karin Peterson, Poul Rask 
och Mattias Risslén.

Kongressen beslutade 

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 17.02 andra att-satsen och 

att  i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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 Medlem 2010 sidan 31
 Motionerna 20.46-20.55  864 872 876
 LO-bredband
 Motion 20.56  877 878 878
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21 Utvecklande arbeten 880
 Fackliga strategier för bättre byten, kapitel 6    885
 Arbetsmiljö, arbetsskador, rehabilitering
 Arbetsmiljöpolitik
 Motionerna 21.01 första-sjätte samt 
 tionde att-satserna, 21.02, 21.03, 
 21.04 första-sjunde och nionde-tionde 
 att-satserna, 21.05 första och andra 

att-satserna, 21.06-21.11, 19.39 tredje 
att-satsen, 21.29 första att-satsen, 21.30 
första att-satsen, 21.31 första att-satsen  887 904 918

 Plan- och bygglagen
 Motionerna 21.12-21.14  919 922 924
 Arbetsskador
 Motionerna 21.15-21.18, 21.01 elfte och 

tolfte att-satserna, 21.04 åttonde att-satsen, 
 19.03 andra att-satsen, 19.11 tredje att-satsen  925 928 931
 Rehabilitering
 Motionerna 21.19-21.24, 
 21.01 åttonde att-satsen  932 939 945
 Företagshälsovård
 Motionerna 21.25-21.28, 21.29 andra och 

tredje att-satserna, 20.18 sjunde att-satsen, 
 21.01 nionde att-satsen, 21.05 tredje 

att-satsen  946 951 954 
 Arbetsorganisation
 Ensamarbete
 Motionerna 21.30 andra-fjärde att-satserna, 
 21.31 andra-fjärde att-satserna, 
 21.32-21.38, 21.39 första att-satsen, 
 21.40-21.43, 20.22 första att-satsen, 
 21.01 sjunde att-satsen  955 972 980
 Stress i arbetslivet
 Motion 21.44  981 982 983
 Kompetensutveckling
 Motionerna 21.45, 21.46 första att-satsen, 
 21.47, 18.103 fjärde att-satsen  984 987 990
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 Utbildningspolitik
 Studiestöd
 Motionerna 18.95-18.102, 18.103 första 

och andra samt femte och sjätte att-
satserna, 18.104, 21.46 andra att-satsen  991 1006 1016

 Läs- och skrivsvårigheter
 Motionerna 18.105-18.106  1017 1018 1020
 Gymnasieskolan
 Motionerna 18.107 första att-satsen, 
 18.103 tredje att-satsen  1021 1022 1023
22 Fastställande av Fackliga strategier för 

bättre byten 1025   1026
23 Tid och plats för nästa kongress 1027   1028
24 Kongressens avslutning 1029   
 Övrigt
 LOs kulturpris 2004 1036
 Prisutdelning 1039

Uttalanden: 
–  Hårdnande global konkurrens 

största hotet mot fackliga rättigheter 1041
–  LO-kongressen riktar krav till

riksdag och regering: Stoppa förslaget 
till tjänstedirektiv i dess nuvarande 
utformning! 1043

–  Full sysselsättning –  värd att slåss för.
Kongressen kräver att regeringen 
tar krafttag.  1045

–  Fortsatt LO-stöd till de palestinska 
arbetarna. 1047

–  Förbjud farligt ensamarbete 1048
–  LOs kongress uttalar sitt fulla stöd för 

de förbund som ännu inte avslutat för-
handlingarna inom ramen för Avtal 2004. 1049

–  LO-kongressen kräver lagstiftning om 
rätten till trygga anställningar! 1050
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 Tidsschema för kongressförhandlingarna 1051
 Permissioner 1052
 Sakregister 1053
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