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Punkt 18

Arbete åt alla



4 1 6  |  a r b e t e  å t  a l l a

Arbete åt alla
Justering av dagordningen

För att få samstämmighet med kapiteluppdelningen i Fackliga strate-
gier för bättre byten beslutade kongressen

att fl ytta behandlingen av skattepolitik från punkt 19 till punkt 18 
och
att fl ytta behandlingen av utbildningspolitik från punkt 18 till punkt 
21.

Måndagen den 21 juni

Leif Håkansson, tredje vice ordförande:
Kongressombud! Sverige har vaknat till en ny arbetsvecka. En arbets-
vecka som i en facklig vision ska präglas av allas lika värde och allas 
lika rätt.

På äldreboendet Ängsgården i Luleå har vårdpersonalen dukat 
fram frukost. På SKF i Göteborg har industriarbetarna för ett par 
timmar sedan gått på sitt förmiddagsskift. Och på IKEA söder om 
Stockholm har de inkomna varorna precis plockats upp på hyllorna 
av de handelsanställda. 

Det är snart tid för förmiddagskaffe och sedvanligt prat om hur 
det var i helgen och kanske lite om framtiden och om hur stor vin-
sten blir i matchen i morgon.

Det här är en bild av Sverige idag. Lika sant är att det fi nns en 
helt annan verklighet. Långt ifrån alla behandlas jämlikt. Långt ifrån 
alla har samma rättigheter.

Idag är 211 000 människor öppet arbetslösa. Totalt står en mil-
jon människor utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, 
sjukskrivning och förtidspensionering. För dem var det månader, för 
åtskilliga fl era år, sedan väckarklockan behövde ställas på ringning. 
För dem väntar inte en ny dag med arbetsuppgifter att ta itu med 
eller fi kapauser med jobbarkompisarna. 
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Vi som sitter här på LO-kongressen vet att det inte fi nns något 
som bryter ned enskilda människor som arbetslöshet. Det visar det 
engagemang och den insikt som uttrycks i era motioner. Vi vet att 
det största hotet mot drömmen om ett jämlikt samhälle och den 
framtida välfärden är arbetslösheten. 

Våra gemensamma insikter gör också fackföreningsrörelsen till ar-
betslöshetens argaste kritiker. Inget slöseri är mer upprörande. Ing-
et är därför viktigare än kampen mot det utanförskap som arbets-
lösheten innebär.  

Min förväntan på den här kongressdebatten är att alla landets 
makthavare, politiker och arbetsgivare ska inse att fackföreningsrö-
relsen alltid tar strid mot massarbetslösheten. Arbetslöshetsbekämp-
ningen måste åter stå högst upp på den politiska dagordningen. Vi 
ska visa att det är värt att slåss för den fulla sysselsättningen! 

I kongressmaterialet ”Bättre Byten” redovisar LOs styrelse ett an-
tal utmaningar, strategier och förslag till ståndpunkter för att nå ett 
Sverige med arbete åt alla. Jag vill lyfta fram tre utmaningar:

Den första utmaningen är att stärka arbetsmarknadspolitiken, ut-
bildningspolitiken och ta tillvara allas förmåga och vilja att arbeta. 
Utmaningen är också att förena målet om full sysselsättning med de 
restriktioner som fi nns i fi nans- och penningpolitiken.

Centralt för att lyckas är att arbetslöshetsförsäkringen verkligen 
fungerar som en del av den generella välfärden. Man måste känna 
trygghet över att få livet att gå ihop även om man drabbas av arbets-
löshet. För att arbetslöshetsförsäkringen ska behålla sin legitimitet 
krävs att en tillräckligt stor andel av arbetskraften upplever att den 
ger den fullgoda inkomsttrygghet som förväntas. Det betyder att er-
sättningsnivån ska vara hög, men framförallt att taket är tillräckligt 
högt. I valet mellan höjd ersättningsnivå och höjt tak prioriterar vi 
det senare. 

Dessutom måste AMS ges ett bredare och mer övergripande an-
svar för sysselsättningen. Ingen ska behöva lämna sin arbetsplats utan 
aktiva åtgärder eller ett nytt jobb. Vi måste fortsätta vår strävan mot 
ett mänskligare arbetsliv. Alla måste ges praktisk möjlighet att jobba 
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heltid och de som har något arbetshinder måste få delta efter för-
måga. Ett nytt kunskapslyft behöver sjösättas och mer resurser sat-
sas på vuxenutbildningen.

Dessutom måste regeringen börja använda fi nanspolitiken myck-
et mer aktivt än man gör för närvarande. För att detta ska kunna ske 
krävs att en sysselsättningsmarginal införs i statsbudgeten. För att 
framgångsrikt kunna bekämpa arbetslösheten krävs också ett närmare 
samarbete i Europa. Lissabonstrategin måste fullföljas och EUs reg-
ler i stabilitetspakten förändras. Sysselsättningsfrågorna måste åter 
högst upp på EUs agenda. Låt oss hoppas att det fi nns en del om 
det i det nya fördraget.  

Den andra utmaningen är att behålla en arbetsmarknad som ska-
par högproduktiva jobb med bra arbetsvillkor samtidigt som konkur-
rensen och den internationella rörligheten ökar. Detta kan endast ske 
om kollektivavtalen ligger till grund för löner och anställningsvillkor 
för allt arbete som utförs i Sverige. Jag vill framhålla det framgångs-
rika förbundsgemensamma projektet som ledde till att våra förslag 
till ordning och reda fi ck riksdagsmajoritet inför EUs utvidgning. I 
ordning och reda på arbetsmarknaden ligger också trygghet i föränd-
ring för individen.

Det är nu nödvändigt att anställda i den kommunala sektorn får 
samma möjligheter till omställningsstöd via avtal som tjänstemannen 
har och som våra privatanställda förbundsmedlemmar i den privata 
sektorn får från den 1 september i år. Det fi nns också en utmaning 
i att omställningsavtalen måste fungera tillsammans med till exem-
pel arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken för att 
undvika att individer hamnar mellan trygghetssystemen. Vid nöd-
vändiga omställningar i näringslivet som vi bejakar är det männis-
kor som ska räddas och utvecklas, inte jobb som kan göras billigare 
någon annanstans. 

Den tredje utmaningen är att motverka att arbetsmarknaden 
delas upp och därmed skapar motsättningar och ökade skillnader i 
samhället. 

Vi håller på att få en uppdelning mellan våra storstäder, där in-
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vesteringsviljan är hög och nya näringar växer fram, och landsorten, 
där strukturomvandlingen slår hårt med arbetslöshet och förtidspen-
sioneringar som följd. Här behövs en ny regional utvecklingspolitik. 
En innovationspolitik där näringslivet, universiteten och samhället 
tillsammans formar en allians för att ta fram unika varor och tjäns-
ter som kan bidra till landets tillväxt. Vi behöver också utveckla en 
s k klusterpolitik där samhället skapar bra förutsättningar för företag 
som vill samverka för att bli unika på en växande global marknad. Vi 
behöver en ny sysselsättningspolitik, som kombinerar det bästa i nä-
rings-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken och som samtidigt 
minskar människors resvägar till arbete och utbildning.

Men också inom våra största städer växer klyftorna. Det är stor 
skillnad mellan rika förorter och fattiga. En skillnad som beror på ar-
betslöshet, som ofta har etiska förtecken. Risken att inte få ett arbe-
te är, som vi vet, större för människor som inte är födda inom Sveri-
ges gränser. Detsamma gäller för dem vars föräldrar har fl yttat in. Vi 
behöver därför skapa en bättre fungerande integrationspolitik, som 
bekämpar alla former av diskriminering – på bostadsmarknaden, i 
skolan och på arbetsmarknaden.

När vi samlas för att slåss för våra fackliga krav och en generell 
välfärdspolitik är det viktigt att påminna oss om att en stor del av 
Sveriges befolkning är utan arbete utan att ha rätt till arbetslöshets-
försäkring. Om vi vill fortsätta att behålla ett generellt välfärdssys-
tem måste vi med all kraft se till att alla, inte bara vissa, har tillträ-
de till den trygghet som bl a arbetslöshetsförsäkringen medför. Den 
generella välfärden är beroende av en stabil skattebas, en fråga som 
kommer att vara mer i fokus än någonsin framöver för den långsik-
tiga fi nansieringen av våra gemensamma utgifter. Det behövs en par-
lamentarisk utredning om hur skattesystemet ska utvecklas i framti-
den för att trygga välfärden.

Avslutningsvis. Som det ser ut idag så växer oron bland männis-
kor över att arbetarrörelsen inte klarar av att axla sitt historiska an-
svar för jobben. Oron tilltar ju längre tid det dröjer innan regeringen 
lyckas nå etappmålet om fyra procents arbetslöshet. Oron får inte 
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besannas. Regeringen måste ta kampen för arbete åt alla på större all-
var än vad man gör. Regeringen måste lyckas igen. Jag tror att det är 
möjligt. Arbetarrörelsen har tidigare visat att rättvisa och arbetsrätt 
går hand i hand med ekonomisk utveckling och nya arbetstillfällen. 
Låt oss tillsammans visa att full sysselsättning är möjlig! Låt oss till-
sammans visa att full sysselsättning är värt att slåss för.
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Fackliga strategier för bättre byten kapitel 3

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla kapitel 3 i Fackliga strategier där inga ändringsförslag fanns och

att bifalla de ändringsförslag som styrelsen föreslagit utifrån utskotts-
 arbetet.
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Arbetsmarknadspolitik och a-kassan
Arbetsmarknadspolitik

Motioner
18.01-18.03

18.01
Främjandelagen
Metallindustriarbetareförbundet avd 2, Gävle

I främjandelagens 2 § står som följer: varsel om driftsinskränkning som 
kan medföra uppsägning ska lämnas minst 2 månader före driftsin-
skränkningen, om högst 25 arbetstagare berörs, minst 4 månader före 
driftsinskränkningen, om fl er än 25 men högst 100 arbetstagare be-
rörs, minst 6 månader före driftsinskränkningen, om fl er än 100 ar-
betstagare berörs.

I främjandelagens 17 § står som följer: arbetsgivare som uppsåt-
ligt eller av grov oaktsamhet underlåter att varsla om driftsinskränk-
ning enligt vad som föreskrivs i denna lag, kan åläggas att utge en 
särskild varselavgift till staten. Varselavgiften fastställes för varje på-
börjad vecka som varsel försummats samt bestämmes till lägst 100 
och högst 500 kronor för varje arbetstagare som beröres av driftin-
skränkningen.

I dagens lägen med mycket snabba ”kast” inom de fl esta verk-
samheter så är det väldigt få företag som blir fällda för att man har 
brutit mot främjandelagen. När det så sker borde skadeståndet vara 
betydligt mer än max 500 kronor. För som det är nu med max 500 
kronor så är det klart att företagen bryter mot lagen, för även om ar-
betsgivaren skulle bli fälld så tjänar han på det.

Exempel: ett företag varslar till länsarbetsnämnden den 1 janua-
ri om att säga upp 101 personer. Alla de 101 anställda slutar efter 3 
månader (dessa personer har 3 månaders uppsägningstid enligt kol-
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lektivavtalet). Enligt främjandelagen 2 § ska de anställda sluta tidi-
gast efter 6 månader.

Låt oss då anta att det är 13 veckor som har försummats av ar-
betsgivaren. Kostnaden för arbetsgivaren skulle då bli (om han blev 
fälld): 13 veckor x 101 personer x 500 kronor (max avgift) = 656 
500 kronor. Detta kan låta mycket. Men låt oss anta att varje person 
skulle ha en timlön på 100 kronor och om arbetsgivaren skulle betala 
kostnaden för de 13 veckorna som det handlar om. Då skulle kost-
naden för arbetsgivaren bli enligt följande: 13 veckor x 40 timmar 
x 101 personer x 100 kronor = 5 252 000 kronor, detta skulle alltså 
bli kostnaden om arbetsgivaren följde lagen medan kostnaden skulle 
bli 650 000 kronor om han bryter mot lagen. Arbetsgivaren tjänar i 
detta fall 4 602 000 kronor på att bryta mot lagen. Det kan ju inte 
vara rimligt att man ska tjäna pengar på att bryta mot lagen.

Vi föreslår 

att varselavgiften höjs till en mer rimlig nivå och

att arbetsgivaren inte ska tjäna ekonomiskt på att bryta mot lagen.

18.02
Gör främjandelagen till en facklig lagstiftning
Metallindustriarbetareförbundet avd 1, Stockholm

Vi behöver inte fl er lagar brukar vissa säga, det kanske stämmer om 
man tillämpar den lagstiftning som fi nns. Främjandelagen är en sådan 
lagstiftning som fi nns men inte används beroende på att tillsynsmyn-
digheten Länsarbetsnämnden med några undantag inte utnyttjar de 
möjligheter som fi nns och ges i lagstiftningen.

Om man däremot ändrade lagstiftningen till att den fackliga or-
ganisationen blev part i lagen istället skulle det underlätta för oss att 
tillvarata medlemmarnas intressen i samband med innehållande av 
varseltider, och rehabiliteringsärenden etc.
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Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att  främjandelagen (1974:13) ändras så att den fackliga organisationen 
ersätter Länsarbetsnämnden i ärenden som avser varsel, främjande 
av anställning och talan. 

18.03
Migrationsverket
Hotell och Restaurang Facket, Transportarbetareförbundet och Fastig-
hetsanställdas Förbund

Migrationsverket har hand om invandrare i Sverige som väntar på be-
sked om uppehållstillstånd. De har också ansvar för att utplacera in-
vandrare i arbetslivet, dels på praktikplatser och dels till arbetsplatser 
där verket beviljar rätt till anställning med undantag på kravet om ar-
betstillstånd, s k ATU.

Eftersom Migrationsverket inte kan ha detaljkunskap om hur 
verksamheten ser ut och bedrivs i de enskilda företagen händer det 
att invandrarna kommer ut på företag som ej är seriösa. Detta ska-
par en förvrängd bild hos invandrarna av hur svensk arbetsmarknad 
fungerar. Dessutom blir de i många fall utnyttjade av skrupelfria ar-
betsgivare och får arbeta under fullständigt oacceptabla förhållanden 
med löner långt under kollektivavtal och utan försäkringsskydd. Ar-
betsmiljön är ofta mycket bristfällig och ibland direkt farlig.

Vi föreslår att LO ges i uppdrag 

att hos regeringen kräva att Migrationsverket ska kontakta den fackliga 
organisation som har avtalsrätten på det aktuella företaget och ta 
reda på hur situationen på företaget ser ut så att den invandrare 
som ska utplaceras kommer till en bra praktik eller anställning.
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Utlåtande
Motionerna 18.01-18.03, 18.78 tredje att-satsen, 18.79 femte att-

satsen och 19.06 första att-satsen

18.01

att varselavgiften höjs till en mer rimlig nivå och

att arbetsgivaren inte ska tjäna ekonomiskt på att bryta mot lagen.

18.02

att främjandelagen (1974:13) ändras så att den fackliga organisa-
tionen ersätter Länsarbetsnämnden i ärenden som avser varsel, 
främjande av anställning och talan. 

18.03

att hos regeringen kräva att Migrationsverket ska kontakta den 
fackliga organisation som har avtalsrätten på det aktuella 
företaget och ta reda på hur situationen på företaget ser ut så 
att den invandrare som ska utplaceras kommer till en bra praktik 
eller anställning.

18.78 tredje att-satsen

att en översyn sker av de arbetsmarknadspolitiska programmen 
och statliga stödformer till näringslivet.

18.79 femte att-satsen

att en översyn sker av de arbetsmarknadspolitiska programmen 
och statliga stödformer till näringslivet.

19.06 första att-satsen

att verka för nya former för ett tydligare lokalt och regionalt 

 infl ytande i arbetsmarknadspolitiken.

2002 startade LO ett arbete med uppdrag att se över hur LO och 

medlemsförbunden kan arbeta vid  varsel och driftinskränkningar. 

Nedläggningen och företagsfl ytten av däcksfabriken i Gislaved stude-
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rades särskilt. Arbetet har redovisats i en rapport , ”Efter Gislaved”. 

Rapporten visar att det behövs en översyn av spelreglerna vid varsel 

och att det fi nns ett stort behov av nya metoder för att snabbare kun-

na ordna annat arbete om ett varsel leder till uppsägning. Rapporten 

redovisar en rad förslag till förändringar. I motion 18.01 fi nns krav på 

att varselavgiften höjs till en mer rimlig nivå. Detta tar rapporten upp, 

bland annat föreslås att den som inte varslar eller varslar för sent ska 

betala varselavgift. Varselavgiften behöver dessutom höjas så att ett 

brott mot lagen blir kännbart. 

I motion 18.02 fi nns krav på att ändra så att den fackliga organisatio-

nen ersätter Länsarbetsnämnden i ärenden som avser varsel, främ-

jande av anställning och talan. 

Det är viktigt att rollerna som vi har i arbetsmarknadspolitiken inte 

blandas ihop. Det är lämpligast att samhället tar sitt ansvar. Därför 

fi nns det inga skäl att ändra främjandelagen så att de fackliga organi-

sationerna ska ta över samhällsansvar av detta slag. När det däremot 

gäller varsel och driftsinskränkningar fi nns det skäl att ändra lagen så 

att även de fackliga organisationerna får del av de underrättelser som 

länsarbetsnämnden får från företagens sida. På det viset får facket 

bättre möjlighet att bevaka sina medlemmars intressen.

Erfarenheter från 60- och 70-talets arbetskraftsinvandring och de 

senaste decenniernas integrationssträvanden har lärt oss att arbets-

tagare med utländsk bakgrund ofta tillhör de mest utsatta på arbets-

marknaden. Deras svagare position öppnar upp för arbetsgivares 

godtycke på ett sätt som vi inte trodde vara möjligt på Sveriges mo-

derna arbetsmarknad. 

Motion 18.03 tar upp en mycket viktig fråga; hur ska vi garantera 

arbetsvillkoren för en av de mest utsatta grupperna på arbetsmark-

naden. Sekler av fackligt arbete har lärt oss att få saker i världen är 

så lite självklara som villkoren för arbetstagare på arbetsmarknaden. 

Mer än hundra år av framgångsrikt fackligt arbetet har resulterat i en 

absolut förbättring av arbetsvillkoren för hela arbetsmarknaden. Men 
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hur framgångsrikt fackligt arbete än är, kan det aldrig ändra arbets-

givares inneboende logik att maximera vinsten, bl a genom att tillgo-

dose det egna arbetskraftsbehovet till så lågt pris som möjligt. 

Det är viktigt att människor ges möjlighet till en meningsfull och vär-

dig sysselsättning under tiden asylansökan behandlas. Introduktion 

på den svenska arbetsmarknaden kan därför vara ett lämpligt inslag 

under väntetiden. 

Som en del i den organiserade verksamheten (OV) som alla asyl-

sökande ska ta del av fi nns möjlighet till praktik hos offentliga och 

privata arbetsgivare såväl som hos frivilligorganisationer. 

Migrationsverket upprättar praktikavtal med praktikplatsen. Det fi nns 

verksgemensamma riktlinjer för praktikavtalen men varje regional 

mottagningsenhet får själva justera innehållet i praktikavtalet efter 

regionala villkor och förutsättningar. För samtliga avtal gäller dock 

att avtalet ska godkännas av länsarbetsnämnd/arbetsförmedling och 

berörd facklig organisation. 

Varje år upprättas tusentals sådana praktikkontrakt. Motionärerna 

vittnar om att det förekommer brister i praktikavtalen, både när det 

gäller själva upprättandet men även i tillsynen. Problemen uppkom-

mer till största delen på grund av brister i tillämpningen av reglerna, 

inte på grund av reglernas utformning. Reglerna kring praktikavtalen 

är bra med tydliga och rättvisa krav på praktikplatsen, yttrande från 

Länsarbetsnämnden och facklig organisation borgar för kvalitén hos 

praktikplatserna. Bästa sättet att komma till rätta med problemen 

kopplat till praktikavtalen är att förbättra efterlevandet av nuvarande 

regler, inte att förändra reglernas utformning. 

Motion 18.03 tar även upp asylsökandes undantag från kravet på 

arbetstillstånd (AT-UND). Migrationsverket utfärdar AT-UND om den 

beräknade handläggningstiden är mer än fyra månader. Ett sådant AT-

UND betyder att innehavaren har rätt att fritt söka och ta anställning 

på hela arbetsmarknaden. Innehavaren står ensam på arbetsmarkna-
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den, så till vida att anställningen inte behöver passera via Migrations-

verket eller annan myndighet. Ingen myndighet ger stöd, råd eller 

anvisning. Detta ger asylsökanden ett mycket utsatt läge, troligtvis 

alltför ovetande om sina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter 

och alltför utsatt för att våga hävda dessa.

Enligt Migrationsverket hade vid månadsskiftet november-december 

2003 cirka 15 000 personer samtidigt ett sådant AT-UND. Hur många 

som hade anställning vet ingen. Dagens tillsyn och utvärdering läm-

nar mycket kvar att önska. 

Arbetsgivaren är skyldig att till Migrationsverket rapportera anställan-

det av person med AT-UND. Det fi nns anledning att misstänka ett visst 

mörkertal. Särskilt med tanke på att om arbetsgivaren underlåter att 

rapportera in anställningen kan denne ytterligare minska sina lönekost-

nader med det att dagsersättningen från Migrationsverket får utgöra en 

del av lönen. Den asylsökande ställs då inför det val ingen ska behövas 

ställas inför – att bli utan anställning eller medverka till bedrägeri. 

Dagens system med AT-UND kräver en övergripande översyn och för-

ändring. Tänkbara förbättringar är att alla anställningar måste ske via 

Arbetsförmedlingen efter att berörd facklig organisation har kontak-

tats. Informationen till de asylsökande om arbetstagares rättigheter 

och arbetsgivares skyldigheter måste förbättras. 

LO anser därför att det fi nns fog för det förslag som motionärerna 

framlägger i att-satsen.

I motionerna 18.78 och 18.79 fi nns krav på att göra en översyn av de 

arbetsmarknadspolitiska programmen och statliga stödformerna. Det 

är oerhört viktigt att en översyn göras kontinuerligt eftersom förut-

sättningarna ändras över tid. LO har representanter i arbetsmarknads-

nämnder, länsarbetsnämnders styrelser och fi nns representerade cen-

tralt i olika grupperingar inom AMS. Det är viktigt att våra representan-

ter mer aktivt tar del av förordningar, regleringsbrev etc, för att kunna 

följa och om det krävs ifrågasätta. Det är viktigt att LO kan hitta former 
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för att öka infl ytandet över arbetsmarknadspolitiken, lokalt och regio-

nalt, vilket tas upp i motion 19.06 första att-satsen. LO har under kon-

gressperioden byggt upp regionala strukturråd. Syftet med dessa råd 

är att kunna samla all den kunskap som fi nns hos våra förtroendevalda 

inom regionen. I ovan nämnda rapport – ”Efter Gislaved” – fi nns ett av-

snitt med, om att förbättra kunskapen om arbetsmarknadspolitiken och 

a-kassan. Därför bör det i utbildningar för nya förtroendevalda alltid 

fi nnas inslag om arbetsmarknadspolitik, kopplingen facket/a-kassan.

I första att-satsen i motion 19.06 ställs krav på tydligare former för ökat 

fackligt infl ytandet i den lokala och regionala arbetsmarknadspolitiken. 

Lokalt engagemang och lokal påverkan på arbetsmarknadspolitiken 

är viktigt. LO har ställt krav på hur arbetsmarknadspolitiken ska 

kunna påverkas lokalt och regionalt. Ett krav är att ge de kommunala 

arbetsmarknadsnämnderna  i uppdrag att arbeta aktivt vid driftsin-

skränkningar. Nämndens samlade arbetsmarknadsexpertis ska samla 

olika aktörer på orten i syfte att försöka skapa opinion och lyfta fram 

företagets betydelse för bygden, oavsett storlek på driftsinskränk-

ningarna. LO har också krävt att arbetsmarknadens parters roll stärks 

i arbetsmarknadsnämnderna.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.01, 18.03, 18.78 tredje att-satsen, 18.79  
 femte att-satsen och 19.06 första att-satsen och

att avslå motion 18.02.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.



4 3 0  |  a r b e t e  å t  a l l a

A-kassan

Motioner
18.04-18.19

18.04
Försvara en facklig a-kassa
Transportarbetareförbundet, Handelsanställdas Förbund och Hotell 
och Restaurang Facket

Efter sex års enveten begäran har Folkpartiet i Riksdagens utfråg-
ning av statsministern fått gehör för en bred översyn av fi nansiering-
en av socialförsäkringarna. Tidigare har Folkpartiet tackat för ett ne-
kande svar på samma fråga – nu var de glada över svaret. Genom sitt 
ställningstagande, som saknar förankring i arbetarrörelsen, har Göran 
Persson öppnat dörren för privatiseringar av välfärdssamhällets fun-
dament. I debatten uteslöt dessutom Göran Persson inte att alltmer 
ska betalas av egenavgifter.

En form av egenavgift är den sk fi nansieringsavgiften som in-
går i den kostnad som varje arbetslöshetskassa ska betala till staten. 
Genom sin utformning, 131 procent av genomsnittlig dagpenning, 
ökas den kostnaden snabbare än vad ersättningen till de arbetslösa 
gör. För varje 10 kronor mer som de arbetslösa får betalar vi 31 pro-
cent mer!

Vid den jämförelse mellan landets arbetslöshetskassor som SO 
gjort visar det sig att samtliga arbetslöshetskassor använder mellan 
55 och 94 procent av sin medlemsavgift till att betala fi nansierings-
avgiften. Förutom att konstruktionen medför en ständig höjning av 
medlemsavgiften, hotar den på sikt uppslutningen kring en allmänt 
fi nansierad arbetslöshetsförsäkring. Det fi nns redan idag exempel där 
grupper lämnar arbetslöshetsförsäkringen därför att det blir billigare 
för ett förbund att utbetala ersättningen till berörda medlemmar än 
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att betala fi nansieringsavgift till staten. Den högsta siffran för en a-
kassa 2002 var att kostnaden för fi nansieringsavgiften utgjorde näs-
tan 67 procent av utbetald ersättning.

För LO-förbundens a-kassor ser fi nansieringsavgiften ut som följer:

A-kassa
Finansieringsavgift i 
procent

Kvar i procent

Musikerna 55,07 procent 44,93 procent

Fastighets 63,52 procent 36,48 procent

Pappers 65,50 procent 34,50 procent

HRF 66,28 procent 33,72 procent

Byggnads 66,34 procent 33,66 procent

Kommunal 66,77 procent 33,23 procent

Målarna 67,58 procent 32,42 procent

Handels 68,92 procent 31,08 procent

Livs 68,93 procent 31,07 procent

SEKO 70,46 procent 29,54 procent

Transport 72,13 procent 27,87 procent

Skogs- och Träfacket 72,41 procent 27,59 procent

IF 74,31 procent 25,69 procent

Grafi ker 78,08 procent 21,92 procent

Metall 80,97 procent 19,03 procent

El 88,44 procent 11,56 procent

År 2002 använde LO-förbundens a-kassor genomsnittligt 69,73 pro-
cent av medlemsavgiften till a-kassan för att betala fi nansieringsavgif-
ten. En kassa fi nansierar till 25 procent all utbetalning som sker. 

Om de borgerliga partiernas krav på ökad s k självfi nansiering blir 
verklighet, när nu landets statminister instämt i detta, kommer av-
giften till a-kassan att öka alltmer. Förutom avhopp från det allmän-
na systemet kommer även medlemmar i allt större utsträckning att 
välja mellan fackligt medlemskap och medlemskap i endast a-kassan. 
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Skattereduktionen spelar i detta sammanhang en allt mindre roll och 
om det blir en borgerlig regering kan denna tas bort. Det har hänt 
förr. Kvar blir en ökad självfi nansiering och en lägre facklig organi-
sationsgrad. Den utvecklingen måste med kraft motverkas.

Det är dags för LO att med kraft driva det krav som en arbets-
grupp inom LO för fl era år sen tog fram och som LO-styrelsen re-
dan antagit. Nuvarande fi nansieringsavgifter fryses på dagens nivå. 
Procenten sänks från 131 till 100 procent av genomsnittlig dagpen-
ning. Höjd inbetalning från varje a-kassa sker först det år när den nya 
konstruktionen med 100 procent är större än dagens nivå.

Vi föreslår

att LO med kraft verkar för att nuvarande fi nansieringsavgifter fryses 
på dagens nivå,

att procenten sänks från 131 till 100 procent av genomsnittlig dagpen-
ning och

att höjd inbetalning från varje a-kassa sker först det år när den nya 
konstruktionen med 100 procent är större än dagens nivå.

18.05
A-kassans fi nansieringssystem
Grafi ska Fackförbundet avd 4, Småland

Som en del av a-kassans fi nansieringssystem fi nns ”133-procentsre-
geln”, vars konstruktion ständigt kommer att pressa upp avgiften till 
a-kassan, och därmed också medlemsavgiften till förbundet.

A-kassans totala fi nansieringssystem medför att a-kassan idag är 
överfi nansierad. Det är ett bra skäl till att förändra ”133-procentsre-
geln” så att automatiska höjningar av avgiften inte sker.

Vi är medvetna om att LO, när regeln tillkom, var väl införstådd 
med densamma och stödde dess tillkomst. Detta till trots anser vi 
att LO ska verka för dess avskaffande.
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Vi föreslår

att opinionsmässigt och allmänpolitiskt, med kraft agera för ”133-
procentsregelns” avskaffande.

18.06
Ersättningsnivån i a-kassan
Kommunalarbetareförbundet Skåne län

När man drabbas av arbetslöshet förändras hela livssituationen, det är 
psykiskt påfrestande att stå utanför arbetsmarknaden. Dessutom blir 
man ekonomiskt lidande, att få 80 procent på den redan låga lönen 
gör inte situationen bättre. Högre a-kasseersättning hjälper inte upp 
problemen men det kan underlätta för den som redan känner sig ut-
anför på grund av arbetslöshet. Det blir inte billigare att leva för man 
är arbetslös.

Vi föreslår

att a-kasseersättningen höjs till 90 procent av inkomsten.

18.07
Rättvisa för de arbetslösa
Industrifacket

Den 1 juli 2003 försämrades sjukersättningen till de arbetslösa ge-
nom att taket i sjukpenningen för denna grupp sänktes från 635 kro-
nor/dag till 521 kronor/dag. Detta innebär betydande inkomstförlus-
ter för många medlemmar.

Förbundet har kongressbeslut om att kräva att nivån som ska gäl-
la i sjukförsäkringen är 90 procent. Förbundet anser dessutom att 
taket för a-kasseersättningen ska höjas och på sikt tas bort samt att 
nivån även här ska upp till 90 procent. 

Den nu genomförda förändringen i ersättning vid sjukdom för ar-
betslösa går den motsatta vägen. 



4 3 4  |  a r b e t e  å t  a l l a

Vi föreslår

att LO aktivt ska verka för att taket för arbetslöshetsförsäkringen höjs 
till samma nivå som sjukförsäkringen. 

18.08
Avskaffa karensdagarna i a-kasseförsäkringen
SEKO avd Dalarna

De fem karensdagarna vid arbetslöshet ska bort! Först blir jag ofrivil-
ligt arbetslös och får gå ifrån jobbet. Detta händer ofta eftersom det 
inte fi nns arbeten med fasta anställningar att tillgå på arbetsmarkna-
den. Idag är arbetsmarknaden inte heller tillförlitlig för de medlem-
mar som har tillsvidareanställningar. Med andra ord jag kastas in och 
ut på fl era olika arbetsplatser och arbetssysslor.

Som ett andra straff får jag fem karensdagar varje gång när jag job-
bar ihop till ett nytt arbetsvillkor. Det innebär att det tas en veckolön 
i enbart karens fl era gånger om. Till detta hör även att ersättningen 
är 80 procent av min lön, som redan var ett lågavlönat arbete. Det 
slår oerhört hårt mot LO-medlemmar som redan är lågavlönade och 
som inte har sparade pengar i form av en årslön på banken, i aktier 
eller fonder. Ständigt och jämt kämpar jag för att överleva.

Därför slår karensdagarna mycket hårt mot mig och mina barn 
när jag varje gång ska avvara en så kallad veckolön från arbetslös-
hetsersättningen.

Vi föreslår att LO verkar för 

att karensdagarna tas bort.
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18.09
Avskaffa karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen
Handelsanställdas Förbund avd 13, Borlänge

Vi tycker att LO ska verka för att de fem karensdagarna vid varje ny 
period på 300 dagar i a-kasseersättningen ska tas bort! Först blir LO-
medlemmen ofrivilligt arbetslös och får gå ifrån jobbet. Och var-
je gång som LO-medlemmen har jobbat ihop till ett nytt arbetsvill-
kor tas det ut fem karensdagar. Det här händer alltför ofta, enligt min 
mening, eftersom det inte fi nns tillräckligt med arbeten som är tills-
vidareanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Idag är arbets-
marknaden inte heller tillförlitlig för de medlemmar som har tillsvi-
dareanställningar. Med andra ord kastas våra LO-medlemmar in och 
ut på fl era olika arbetsplatser och arbetssysslor och varje gång får de 
betala med fem karensdagar. Alltså blir medlemmen utan en vecko-
lön fl era gånger om.

Vilken annan medlemsgrupp skulle acceptera detta?

Vi föreslår

att LO verkar för att karensdagarna tas bort fullt ut för arbetssökande 
medlemmar.

18.10
Lös rätt timbiljett i tid
Kommunal avd Stockholms län

Det kan inte vara rätt när vi har en regel i a-kassan som gör att många 
medlemmar eller tilltänkta medlemmar till förbundet inte kan upp-
fylla de uppställda krav som gör att de får tillträde dit. Denna regel att 
man under några veckor måste jobba minst 17 timmar/vecka gör att 
medlemmar som har korta vikariat och där de jobbar ojämnt under 
året inte har en chans att kvalifi cera sig in i a-kassans heliga boning.
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Vi föreslår att LO verkar för 

att 17-timmars regeln tas bort i a-kassans regelverk.

18.11
Överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen
SEKO avd Gävleborg

Som bekant, fi nns i villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshets-
kassan s k överhoppningsbar tid. Sådan tid är t ex vård av eget barn 
i upp till 2 år och vård av adopterat barn i upp till 2 år från barnets 
ankomst.

Så långt är allt väl.
Dessvärre är det så att i vissa fall tvingas barn att familjehems-

placeras på grund av att deras föräldrar, biologiska eller adoptiv, ej 
kan vårda dem.

I det familjehem som barnen placeras avgör sociala myndigheter 
om fosterföräldrarna ska nyttja rätten att vårda minderårigt barn. So-
ciala myndigheterna avgör även hur länge. Det är villkor som ställs 
vid familjehemsplaceringen.

I tolkning av regler för överhoppningsbar tid räknas inte tid för 
vård av familjehemsplacerat barn. Konsekvensen av detta blir att med-
lemmar ställs utanför a-kassan då de inte uppfyller arbetsvillkoret.

I ett större perspektiv har de sociala myndigheterna problem med 
placering då familjehem tvingas säga nej på grund av denna regel.

Vi föreslår

att LO verkar för att begreppet ”eget barn” i arbetslöshetskassans reg-
ler för överhoppningsbar tid även ska omfatta barn som av sociala 
myndigheter är familjehemsplacerade.
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18.12
Provanställningar
Metallindustriarbetareförbundet avd, 65 Piteå, avd 105, Malmfälten, 
avd 173, Luleå och avd 294, Kalix

Att vi idag har problem med att arbetsgivaren allt som oftast vill an-
ställa våra medlemmar på tidsbegränsade anställningar i stället för tills-
vidare, är väl ingen nyhet för någon.

En av de svagaste anställningsformer vi har idag är provanställ-
ning, som i princip kan avbrytas med 2 veckors ömsesidig uppsäg-
ningstid. Tanken med anställningsformen är att man ska kunna ”tes-
ta” en arbetsplats eller en anställd. 

Tyvärr så verkar lagen enbart till förmån för arbetsgivaren, efter-
som våra medlemmar åker på 45 dagars avstängning (+5 dagars ka-
rens) från a-kassan om de säger upp sig. Om nu denna anställnings-
form ska fi nnas kvar, så tycker vi att det åtminstone är rimligt att 
våra medlemmar också får chansen att ”testa” på arbetet utan att ris-
kera avstängning.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att lagstiftningen ändras så att våra medlemmar kan lämna sin anställ-
ning under provanställningstid utan att riskera avstängning från 
a-kassan. 

18.13
Varvade uppsägningar
Målareförbundet avd 5, Norr- och Västerbotten

Under 90-talet har måleriet blivit ett säsongsarbete. Det har resulte-
rat i uppsägningar på måleriföretagen under vintern. Det har för det 
mesta varit de yngre på företaget som har fått gå hem och vänta på 
våren och sommaren för då fi nns det jobb igen. Därför vill vi i avdel-
ningen ha varvade uppsägningar på företagen så att inte samma unga 
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målare får vara utan jobb varje vinter. Det är en dålig lösning för må-
leribranschen. På sommaren behövs alla målare.

Vi yrkar därför att LO verkar för

att en regeländring i a-kassan sker så att varvade uppsägningar går att 
genomföra på företagen. 

18.14

Avstängning från arbetslöshetskassan
Transportarbetareförbundet avd 16, Gotland

Enligt AMS föreskrifter om 43 och 44 § ALF kan sökande bli avstängd 
från ersättning om han/hon slutar sitt arbete på egen begäran utan gil-
tigt skäl. Som giltigt skäl anses vara fl yttning till annan ort och att den 
nya hemorten ligger så långt ifrån den gamla att den sökande inte kan 
resa mellan dessa varje dag och att den sökandes make/maka har fått 
en fast anställning.

Detta är idag en omöjlighet eftersom anställningsformen fast 
anställning idag inte existerar i juridisk mening utan endast i dag-
ligt tal och då avses tillsvidareanställning. Även tillsvidareanställ-
ningar kan och brukar idag föregås av en provanställning i upp 
till sex månader. Detta innebär att även om tillsvidareanställ-
ning skulle betraktas som detsamma som fast anställning så blir 
visstidsanställningen längre än en eventuell avstängning. Samma 
krav ställs inte om make/maka fl yttar sin näringsverksamhet el-
ler studerar.

Vi yrkar därför att LO verkar för

att reglerna anpassas till dagens verklighet och 

att verka för rättvisare regler.
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18.15
Överhoppningsbar tid i a-kassan
Livsmedelsarbetareförbundet avd 10, Gävle-Dala

De förändringar som gjorts i sjukförsäkringssystemet när det gäller 
förtidspensioner, förändringen med att beslutet kan omprövas så att 
man kan bli arbetsför igen till vissa delar eller helt, kan innebära att 
individen blir stående till arbetsmarknadens förfogande, men kan inte 
erhålla a-kassa då efterskyddet har löpt ut.

Vi föreslår

att tid som förtidspensionär ska räknas som överhoppningsbar tid 
och

att person som omfattades av rätten till dagersättning vid pensions-
tillfälle ska, om den efter omprövning anses arbetsför, ha rätt till 
a-kassa utan ny kvalifi cering.

18.16
Rätten att säga nej till underbetalda arbeten
Handelsanställdas Förbund avd 24, Göteborg

I våra regler rörande uppbärande av a-kassa har den sökande ej rätt 
att neka arbete som erbjuds understigande 10 procent av den a-kassa 
som erhålls. Detta innebär att vår medlemsgrupp, framför allt deltids-
arbetande kvinnor nödgas ta arbete som understiger lägsta lön i av-
talen. För den arbetslöse innebär detta vidare att en redan ansträngd 
ekonomi än mer blir utsatt. Vi anser inte detta rimligt.

Vi föreslår

att kongressen med kraft verkar för en förändring i våra a-kasseregler 
medförande att vår medlemsgrupp ej är skyldig att ta arbete un-
derstigande lägsta lön i avtalen.
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18.17
Semester även åt arbetslösa
SEKO avd Dalarna

Hela familjen drabbas hårt när någon drabbas av arbetslöshet. Den 
arbetslöse står till förfogande 24 timmar/dygn 7 dagar i veckan. Den 
arbetslöse drabbas hårt både socialt och ekonomiskt. Den arbetslöse 
måste ha rätt till minst 10 dagars semester, så att vi arbetslösa kan um-
gås med familjen eller kompisar. Den som är arbetslös ska i samråd 
med handläggaren på arbetsförmedlingen göra en handlingsplan där 
de gemensamt skulle kunna lägga in passande semesterdagar vid lång 
arbetslöshet. De som är inskrivna i aktivitetsgarantin har semesterrätt. 
Det borde även gälla under de 300 ersättningsdagarna.

Vi föreslår att LO verkar för

att arbetslösa ska ha rätt till semester och

att semester ska förläggas i samråd med handläggaren på arbetsför-
medlingen. 

18.18
Arbetsmarknadspolitiken 
Skogs- och Träfacket avd 13 Hultsfred

Arbetslösheten har minskat och fl er får arbete. Det är bra. Målet är 
och ska vara arbete åt alla. Fortfarande står dock alldeles för många 
utanför reguljärt arbete. Särskilt svårt är det för äldre, invandrare och 
handikappade.

Den nya arbetsmarknadspolitiken gör att vi måste vara speciellt 
uppmärksamma på följderna. De som är arbetslösa ska inte få det 
svårare än de har det. Skulden för arbetslösheten ska inte läggas på 
den arbetslöse. Den som har deltar och fortfarande deltager i arbets-
marknadspolitiska program måste få en ledighetsperiod som överens-
stämmer med den som gäller för anställda, dvs fem veckor.
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Är man inte tillräckligt uppmärksam kan det i det långa loppet 
få icke önskvärda effekter, långa sjukdomsperioder som ökar kost-
naderna både för samhället och den enskilde.

Med tanke på ”alla människors lika värde” och att detta berör hela 
samhällsutvecklingen föreslår vi 

att LO med all tänkbar kraft verkar för att deltagande i arbetsmark-
nadspolitiska program ska ge samma rätt till semester som anställda 
i reguljärt arbete, dvs fem veckor.

18.19

Sjukersättning om 75 procent
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

Nivåerna vad det gäller sjukpenning och sjukpension (numera sjuker-
sättning) ändrades den 1 juli 1993 från nivåerna 1/2, 2/3 och 100 pro-
cent ersättning. De nya nivåerna blev 25 procent, 50 procent, 75 pro-
cent och 100 procent ersättning. Denna förändring gjordes för att man 
ansåg att så många som möjligt skulle ha kontakt med arbetslivet.

Under 2003 har sjukskrivningsinriktningen förändrats och försäk-
ringskassans uppgift är att se till arbetsmöjligheterna och att huvud-
inriktningen vid sjukskrivningar är deltid, ej heltid.

Om man under denna period av sjukskrivning eller sjukersätt-
ning till 75 procent blir arbetslös har man inte möjlighet att få a-
kassa som utfyllnad.

Vi föreslår 

att reglerna ändras så att man har möjlighet att vid 75 procent sjuk-
skrivning/sjukersättning erhålla a-kassa till 25 procent.
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Utlåtande
Motionerna 18.04-18.19, 18.42 andra och tredje att-satserna 19.01 

fjärde att-satsen och 19.03 tredje att-satsen

18.04

att LO med kraft verkar för att nuvarande fi nansieringsavgifter fry-
ses på dagens nivå,

att procenten sänks från 131 till 100 procent av genomsnittlig dag-
penning och

att höjd inbetalning från varje a-kassa sker först det år när den nya 

konstruktionen med 100 procent är större än dagens nivå.

18.05

att opinionsmässigt och allmänpolitiskt, med kraft agerar för ”131-

procentregelns” avskaffande.

18.06

att a-kasseersättningen höjs till 90 procent av inkomsten.

18.07

att LO aktivt ska verka för att taket för arbetslöshetsförsäkringen 

höjs till samma nivå som sjukförsäkringen.

18.08

att karensdagarna tas bort.

18.09

att LO verkar för att karensdagarna tas bort fullt ut för arbetssökan-

de medlemmar.

18.10

att 17-timmars regeln tas bort i a-kassans regelverk.
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18.11

att LO verkar för att begreppet ”eget barn” i arbetslöshetskassans 
regler för överhoppningsbar tid även ska omfatta barn som av 

sociala myndigheter är familjehems placerade.

18.12

att lagstiftningen ändras så att våra medlemmar kan lämna sin an-
ställning under provanställningstid utan att riskera avstängning 

från a-kassan. 

18.13

att en regeländring i a-kassan sker så att varvade uppsägningar går 

att genomföra på företagen. 

18.14

att reglerna anpassas till dagens verklighet och 

att verka för rättvisare regler.

18.15

att tid som förtidspensionär ska räknas som överhoppningsbar 
tid och

att person som omfattades av rätten till dagersättning vid pensions-
tillfälle ska, om den efter omprövning anses arbetsför, ha rätt till 
a-kassa utan ny kvalifi cering.

18.16

att  kongressen med kraft verkar för en förändring i våra a-kasse-
regler medförande att vår medlemsgrupp inte är skyldig att ta 
arbete understigande lägsta lön i avtalen.

18.17

att arbetslösa ska ha rätt till semester och

att semester ska förläggas i samråd med handläggaren på arbets-
förmedlingen. 
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18.18

att LO med all tänkbar kraft verkar för att deltagande i arbetsmark-
nadspolitiska program ska ge samma rätt till semester som an-
ställda i reguljärt arbete, dvs. fem veckor.

18.19

att reglerna ändras så att man har möjlighet att vid 75 procent sjuk-
skrivning/sjukersättning erhålla a-kassa till 25 procent.

18.42 andra och tredje att-satserna

att LO snarast i lämpligt forum lyfter upp ersättningsnivåerna i a-
kassan och

att LO verkar för en tätare sammankoppling mellan a-kassan och de 
fackliga organisationerna för att stärka upp medlemsrätten.

19.01 fjärde att-satsen

att karensdagarna slopas.

19.03 tredje att-satsen

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

Arbetslöshetsförsäkringen är central för den ekonomiska politiken, 

strukturpolitiken och lönepolitiken. En god nivå i försäkringen inne-

bär att löntagarnas samlade inkomster inte faller kraftigt vid ökande 

arbetslöshet och därmed förvärrar en lågkonjunktur. Svängningarna 

i konjunkturerna utjämnas om de arbetslösas inkomster och därmed 

efterfrågan på varor och tjänster hålls uppe.

En god ersättningsnivå bidrar till trygghet i förändringen. Den bidrar 

till att löntagarna kan acceptera teknisk utveckling och strukturom-

vandling även om denna på kort sikt hotar jobben. Trygghet för lön-

tagare behövs i ett litet land som Sverige med öppen ekonomi och 

som strävar efter förnyelse och god tillväxt.
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Inkomsttrygghet under arbetslöshet motverkar också lönedumpning. 

Det innebär samtidigt att arbetslöshetsförsäkringen utsätts för stän-

diga hot från alla dem som ogillar arbetstagarnas styrka. De fackliga 

organisationerna har därför en viktig uppgift i att medverka till utfor-

mandet av en stabil arbetslöshetsförsäkring som har brett samhäl-

leligt stöd. Det kräver att tillräckligt många omfattas av stödet och 

att det ger ett tillräckligt inkomstskydd. För att alla ska vara beredda 

att bidra till systemet, måste det fi nnas en känsla av rättvisa dvs att 

alla åtar sig att bidra till systemet och att alla arbetslösa är beredda 

att aktivt söka arbete och ta lämpliga jobb. Det fackliga uppdraget 

är att upprätthålla både arbetslöshetsförsäkringens legitimitet och 

inkomstskyddet för de arbetslösa. Utan brett samhälleligt stöd är 

det omöjligt att utforma arbetslöshetsförsäkringen så att den är den 

trygghet i förändring den en gång i tiden skapades för att vara. 

Arbetslöshetsförsäkringen liknar andra försäkringar, alla måste upp-

leva nyttan av att vara med. För medlemmen kan nyttan beskrivas 

som förhållandet mellan arbetslöshetsrisk å ena sidan och månads-

kostnaden och den verkliga ersättningsnivån å andra sidan. Nyttan 

av att vara med i försäkringen minskar om den inte ger ett fullgott 

inkomstskydd vid arbetslöshet. År 2001 hade bara 54 procent av de 

anställda ett 80-procentigt inkomstskydd. Den siffran har till 2004 

sjunkit ytterligare. Därför är det viktigaste kravet att ersättningstaket i 

arbetslöshetsförsäkringen höjs så att fl er än idag kan få ut 80 procent 

av lönen i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet. 

I arbetslöshetsförsäkringen är taket för närvarande satt så att den 

högsta dagpenningen är 730 kronor eller 680 kronor beroende på om 

arbetslösheten varat i mindre eller mer än 100 dagar. 

Tidigare räknades taket i arbetslöshetsförsäkringen upp med löne-

utvecklingen, vilket inte görs längre. Det innebär att allt färre når upp 

till 80 procent i ersättning av sin inkomst om de blir arbetslösa. Det 

minskar stödet för arbetslöshetsförsäkringen från dem med stark 

ställning på arbetsmarknaden och goda inkomster. De skaffar sig 
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kompletterande privata arbetslöshetsförsäkringar och följden blir att 

legitimiteten för försäkringen urholkas. För att motverka den utveck-

lingen är det viktigt att taket i arbetslöshetsförsäkringen räknas upp 

automatiskt med löneutvecklingen.

LOs ambition är att en klar majoritet av löntagarna ska ha ett gott 

skydd vid arbetslöshet. I början av 90-talskrisen hade omkring 30 

procent av löntagarna inkomster över taket. År 2001 var det ungefär 

hälften. Det är helt otillräckligt. En rimlig ambition kan vara att 70 

procent av löntagarna ska ha ett 80-procentigt skydd. Det innebär en 

högsta dagpenning för år 2004 på 863 kronor.

Förra LO-kongressen antog uttalandet: ”Att inte höja ersättningstaket 

i a-kassan är att säga nej till den generella välfärden.” Mot bakgrund 

av ovanstående har höjningen av taket fortsatt högsta prioritet. 

I andra att-satsen i motion 18.42 liksom i motion 19.03 tredje att-sat-

sen ställs krav på att LO ska arbeta för att höja ersättningsnivåerna. 

LO tolkar det som att motionären avser en höjning av taket. En höj-

ning är nödvändig för att försäkringen ska kunna upprätthålla kravet 

på inkomstbortfallsprincipen. LOs styrelse bifaller därför motion 

18.42 att snarast lyfta upp ersättningsnivåerna genom att höja taket 

i A-kassan och likaså motion 19.03 om att prioritera en höjning av 

taket.

Motion 18.07 tar upp kravet på att ersättningstaket i arbetslöshets-

försäkringen ska höjas till samma nivå som sjukersättningens. 

Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen är två olika system 

och ska inte kopplas ihop. LO föreslår olika tak för arbetslöshetsför-

säkring och sjukförsäkring. En indexering av arbetslöshetsförsäkring-

en bör ske genom att taket knyts till lönernas utveckling. 

Motion 18.06 vill att a-kasseersättningen höjs till 90 procent av lönen. 

Den generella välfärdspolitiken bygger på att alla grupper får inkomst-

skydd inom samma system och att de försäkrade får en ersättning i 

förhållande till sin inkomst i händelse av sjukdom eller arbetslöshet. 
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Ersättningsgraden, som i arbetslöshetsförsäkringen är 80 procent, 

reglerar hur stor inkomsttrygghet staten garanterar. Då det lång-

siktiga målet är 90 procents arbetslöshetsersättning kan LO bifalla 

motion 18.06 samtidigt som LOs prioritering i dagsläget är en höjning 

av taket i arbetslöshetsförsäkringen.

I motionerna 18.08, 18.09 och 19.01, fjärde att-satsen, vill motionärer-

na att LO verkar för att ta bort regeln med fem dagars karens. Många 

av de regler som idag fi nns i arbetslöshetsförsäkringen kan kännas 

tunga och onödiga. Men även om karensdagarna hör till dessa, så kan 

LOs styrelse inte idag prioritera denna fråga även om det är ett lång-

siktigt mål. Prioritet nummer ett är en takhöjning. Styrelsen föreslår 

därför att motionerna 18.08, 18.09 och fjärde att-satsen i 19.01 anses 

besvarade.

I tredje att-satsen i motion 18.42 lyfts krav på en tätare samman-

koppling mellan a-kassan och de fackliga organisationerna. Det är 

viktigt att a-kassan är både kostnadseffektiv och kan fungera som en 

a-kassa där tillgängligheten till service fi nns oavsett var a-kassan är 

placerad, varför den att-satsen bör bifallas. LO har tagit initiativ till 

en särskild utredning för att ta fram på vilket sätt det går att förstärka 

och utveckla nuvarande system. LO har också bildat en strategigrupp 

för a-kassan i vilken ett tiotal förbund fi nns representerade. Strategi-

gruppen övervakar ständigt de olika hotbilder som riktas mot arbets-

löshetsförsäkringen. 

I motionerna 18.04 och 18.05 fi nns krav på förändringar av nuvarande 

fi nansieringsavgifter. Sambandet mellan den enskilda kassans med-

lemsavgift och den utbetalade ersättningen har avtagit i takt med 

att statsbidragen till arbetslöshetsförsäkringen har höjts. 1989 upp-

hörde sambandet och då försvann samtidigt det fonderingskrav som 

tidigare fanns. Om arbetslöshetskassans inkomster överstiger dess 

utgifter så ska de överskjutande inkomsterna användas till utgifter 

kommande år, någon fondering får inte ske.

Arbetslöshetsförsäkringen fi nansieras dels av en fi nansieringsavgift 

från a-kassan och dels av staten. Medlemmar betalar en avgift till 
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a-kassan. Medlemsavgifterna ska täcka administrationen av kassorna 

samt fi nansieringsavgiften och utjämningsbidraget. Utjämningsbidra-

get syftar till att utjämna skillnader mellan a-kassorna. 

LO har lagt fram ett förslag till förändring av fi nansieringssystemet. 

Kravet har också överlämnats till regeringen. Förslaget är konstruerat 

enligt motionärernas krav, vilket innebär en frysning av fi nansierings-

avgiften tills den blir 100 procent av genomsnittlig dagpenning. Det är 

viktigt att försöka få fram en snabb förändring. 

De arbetslösa som inte kan få ersättning från arbetslöshetsförsäk-

ringen löper en större risk att lämna arbetsmarknaden. Därmed blir 

det färre som är med och bidrar. Därför behövs en arbetslöshetsför-

säkring som det är relativt lätt att komma in i och där kraven på att 

söka och ta jobb är tydliga. Detta tas upp i motion 18.10 som ställer 

krav på att den så kallade ”17-timmars-regeln” tas bort. Med detta av-

ses det inträdesvillkor i arbetslöshetsförsäkringen som idag kräver att 

man har arbetat 17 timmar per vecka under 4 veckor på en ramtid av 

fem veckor. LOs styrelse delar motionärens uppfattning om att regeln 

slår fel. Idag riskerar de med svagast position på arbetsmarknaden 

att stängas ute från möjligheten till en inkomstrelaterad försäkring. 

Efter en höjning av taket i a-kassan vill styrelsen prioritera ett bortta-

gande av inträdesvillkoren, varför motion 18.10 bör bifallas.

I motion 18.11 fi nns krav på att överhoppningsbar tid för eget barn 

även ska gälla barn som är familjehemsplacerade. Idag tas många 

barn om hand av de sociala myndigheterna och behöver snabbt kom-

ma till andra miljöer och familjer. Arvodet som utgår för familjehems-

placerade barn berättigar inte till a-kassa. Det är svårt att se varför 

inte överhoppningsbar tid ska gälla även i denna situation. Barn som 

placeras i familjehem har ofta svåra upplevelser bakom sig och det 

krävs massor av tid, kunskap och kraft för att barnet ska kunna återfå 

sin trygghet. Detta är inte ett arbete som kan skötas ”på sidan om”. 

Därför är det viktigt att även se över ersättningen och anställningsför-

hållandena för fosterföräldrar. LOs styrelse bifaller därmed motionen.
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I motion 18.12 fi nns krav på att a-kassan inte ska ha sanktioner mot 

den som lämnar en provanställning. Under 1990-talet har det skett 

en ökning av andelen otrygga anställningar. LO arbetar för att det ska 

bli fl er trygga anställningar som ger den sysselsättningsgrad som 

önskas. Ett viktigt inslag i arbetsmarknadspolitiken är att vara aktivt 

sökande och därmed ta de jobb som anses lämpliga. Avstängning 

regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring där giltiga anledningar 

för uppsägning har vuxit fram genom praxis. LO anser att en tillsvi-

dareanställning är att föredra men en provanställning är inte i sig ett 

olämpligt arbete. Syftet är ju att arbetet ska övergå i tillsvidareanställ-

ning. Det fi nns inget skäl att arbeta för en förändring som skulle ge 

medlemmar rätt att lämna ett arbete utan att detta skulle resultera i 

en sanktion. Däremot måste LO verka för att medlemmar inte anvisas 

till arbetsplatser som är direkt olämpliga. AMS har fått i uppdrag att 

se över förordningen för anvisningar till lämpligt arbete. Det ger möj-

ligheter för LO att bevaka innehållet i förordningstexten. LOs styrelse 

avslår därför motionen.

Motion 18.13 vill ha en regeländring av a-kassan så att ”varvade 

uppsägningar” går att genomföra på företagen. Motionärens krav på 

varvade uppsägningar är en fråga om förändringar i lagen om anställ-

ningsskydd (LAS). Förändringar i a-kassereglerna för att kunna varva 

uppsägningar är inte lösningen på problemet med säsongsanställ-

ningar. 

I t ex måleribranschen, varifrån motionen kommer, blir arbetstillfäl-

lena mer säsongsbetonade, med många uppsägningar under vintern 

och nyanställningar till vår och sommar. Med anledning av denna ut-

veckling gav regeringen AMS i uppdrag att under hösten 2003 arbeta 

fram en ny förordningstext med syfte att begränsa möjligheten för 

säsongsarbetslösa att återkommande gånger lyfta a-kassa. AMS har 

meddelat regeringen att de inte klarar att få fram en ny förordnings-

text på så kort tid. Ytterligare skäl som angavs var att en ny myndighet 

från 1 januari i år har uppdraget att granska a-kassan och arbetsför-

medlingens hantering av arbetssökande som får ersättning från a-



kassan. LO vill ha en konsekvensanalys av att begränsa möjligheterna 

för säsongsanställda att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 

Med denna bakgrund avslås motionen.

I motion 18.14 fi nns krav på att LAS måste revideras. I 43-46 §§ lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) behandlas anställnings-

formers innebörd för arbetslöshetsersättningen. Nuvarande lagstift-

ning innebär att om en maka/make blir erbjuden arbete på annan ort 

och familjen fl yttar, krävs att jobbet är en tillsvidareanställning. Är 

det en provanställning innebär det att medföljande maka/make inte 

kan göra anspråk på arbetslöshetsersättning. Det är därför viktigt att 

provanställningar anses vara tillsvidareanställningar redan när an-

ställningen påbörjas. Det är angeläget att de korrekta arbetsrättsliga 

begreppen används i de föreskrifter som a-kassorna har att hantera. 

Mot denna bakgrund vill styrelsen bifalla motionen.

Det kan komma att bli aktuellt för fl er förtidspensionärer att prövas 

för att komma i arbete igen. I motion 18.15 föreslås att förtidspension 

räknas som överhoppningsbar tid. Med överhoppningsbar tid avses 

den tid då intjänade villkor är oförändrade.

Motionären vill att den person som omfattades av rätten till dagersätt-

ning vid pensionstillfället ska ha rätt till a-kassa utan ny kvalifi cering. 

Med andra ord ska villkoren före pensionering gälla också efter att 

förtidspension upphört och då individen står till arbetsmarknadens 

förfogande.

Det är viktigt att kunna ta tillvara människors vilja till arbete. Inte 

minst mot bakgrund av de befolkningsmässiga förändringarna som 

vi kan se i en nära framtid. Arbetsmarknadsverket och Riksförsäk-

ringsverket har av regeringen fått i uppdrag att jobba med att få ut fl er 

människor på arbetsmarknaden. Därför är det rimligt att förtidspen-

sionärer som blir föremål för nytt inträde på arbetsmarknaden kan 

tillgodoräkna sig rätt till överhoppningsbar tid. LOs styrelse bifaller 

därför motionen.
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I motion 18.16 ställs krav på rätt att säga nej till underbetalda arbeten 

som medför att medlemmar i Handels inte ska vara skyldiga att ta 

arbeten som understiger lägsta lön i avtalet. LOs styrelse konstaterar 

att arbetslöshetsförsäkringen inte är någon yrkesförsäkring och anser 

att föreskriften som säger att arbetsinkomsten i det erbjudna arbetet 

inte får understiga dagpenningen med mer än tio procent är rimlig. 

LOs styrelse avslår därför motionen.

Motionärerna i de båda motionerna 18.17 och 18.18 vill att alla som 

fi nns inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska ha rätt till 

semester på samma villkor som den som har en anställning. Kraven 

har funnits i andra motioner till tidigare LO-kongresser och till LOs 

representantskap. 

Regelverket innebär att för att få ersättning, oavsett om det är a-kassa 

eller aktivitetsstöd, ska man stå till arbetsmarknadens förfogande 

och vara aktivt arbetssökande. I praktiken kan en arbetssökande vara 

inskriven i aktivitetsgarantin under fl era år. Därför har man möjlighet 

att vara ledig under 20 sammanhängande dagar; en ledighet som ska 

ske i samråd med arbetsförmedlaren. Den som fi nns inskriven i en 

arbetsmarknadsutbildning som gör ett uppehåll i samband med som-

maren har bara rätt till 10 dagars ledighet. 

LO anser att den som fi nns inskriven i ett annat program än aktivi-

tetsgarantin också, efter samråd med arbetsförmedlaren, ska kunna 

beviljas ledighet under 20 dagar. 

Däremot anser LO inte att man kan använda begreppet semester då 

man är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock bör 

ledighet beviljas.

I motion 18.19, handlar det om en person som har nedsatt arbetsför-

måga med 75 procent och som mister sitt heltidsarbete under tiden 

som han/hon uppbär sjuk- och aktivitetsersättning. Motionären anser 

då att rätten till a-kasseersättning med 25 procent bör fi nnas. LOs 

styrelse delar motionärens uppfattning: arbetslinjen borde gälla även 
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här. Den som står till arbetsmarknadens förfogande gör det även om 

det endast rör sig om 25 procent. Därmed bifaller LOs styrelse motio-

nen.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.04, 18.05, 18.06, 18.10, 18.11, 18.14, 18.15,  
 18.19, 18.42 andra och tredje att-satserna och 19.03 tredje att- 
 satsen,

att anse motionerna 18.08, 18.09, 18.17, 18.18 och 19.01 fjärde att-
satsen besvarade och

att avslå motionerna 18.07, 18.12, 18.13 och 18.16. 

Debatt

I debatten deltog
Birgitta Lanér, Metall
Ali Shibl, Transport

Beslut

Kongressen beslutade

att  bifalla styrelsens utlåtande.



a r b e t e  å t  a l l a  |  4 5 3

Samhall, lönebidrag

Motioner
18.20-18.31

18.20
Samhalls verksamhet
Metallindustriarbetareförbundet avd 86, Borås

Välfärden görs om så att vissa skatter höjs och andra sänks. Vissa bi-
drag slår snett och ersätts av andra. Världen förändras ständigt och då 
måste också politiken och välfärdssystemet göra detsamma. För oss 
inom arbetarrörelsen är det viktigt hur sådana förändringar sker, och 
framför allt vilka som får det bättre eller sämre.

Samhall kostar staten ungefär 4 miljarder kronor varje år. Merkost-
nadsersättningen ska minska med ett antal miljoner och en utredning 
om Samhalls framtid pågår. Uppdraget från regeringen ska vara klart un-
der 2003. Samtidigt pågår ständiga neddragningar inom Samhall. Hade 
det inte varit bättre att vänta tills utredningen om framtiden är klar?

Vi ska värna om de mest utsatta grupperna i samhället, men 
Samhall minskar sin verksamhet trots att behovet i kommunerna är 
stort, i ständigt ökande, och förtidspensioneringarna för människor 
med psykiska sjukdomar, missbruk, utvecklingsstörningar och fysis-
ka funktionshinder ökar. Det fi nns idag inget gemensamt grepp för 
att tillvarata dessa människors behov. Man kan fråga sig vart rätten 
till delaktighet i samhället tog vägen, när ingen verkar bära ansvaret 
för dessa människors liv. Inte Samhall, inte kommunen, inte lands-
tingen och inte heller staten.

Därmed anser vi att verksamheten för att ge dessa människor möj-
lighet att delta i samhället och att ha en meningsfull sysselsättning 
ligger i allas ansvar. Samhall, kommun och stat skulle samarbeta för 
att ge den enskilde möjlighet att verka inom sin egen kommun och 
staten ska sätta till medel för det.
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Statsbidragen borde regleras utifrån funktionshindrets storlek. De 
företag eller den Samhallsenhet som har många med svåra funktions-
hinder får mer bidrag och tvärtom. Stödet kan då anpassas regionalt 
beroende på aktuell situation. De ökningar respektive minskning-
ar som görs inom olika verksamheter och regioner skulle då styras i 
större utsträckning av det mänskliga behovet, inte som idag av rent 
strikt ekonomisk hänsyn.

När det gäller lönsamhetsberäkningar i verksamheten måste det 
därför även tas hänsyn till de samhällsekonomiska vinsterna i mins-
kade sjukskrivningar, färre förtidspensioneringar och det rent mänsk-
liga värdet av att ha ett arbete att gå till med allt vad det innebär i 
sociala kontakter.

Vi föreslår 

att en ny samarbetsform mellan Samhall, kommun och staten kommer 
till stånd för att tillvarata den enskilda individens behov och

att bidraget för verksamheten anpassas till funktionshindrets svårig-
hetsgrad, och utbetalas av staten.

18.21
Varför Samhall – vad är syftet?
Metallindustriarbetareförbundet avd 112, Trollhättan

För cirka 25 år sedan bildades stiftelsen Samhall, syftet var att ta över 
kommunernas ansvar för rehabilitering av handikappade. Under de år 
som gått sedan man bildade stiftelsen så har Samhall förändrats radikalt, 
man är bland annat ett aktiebolag idag. I takt med att man blivit ett bo-
lag så har arbetsklimatet blivit allt hårdare för de anställda. Grundsyftet 
att rehabilitera kommer idag inte ens på andra plats, frågan är om den 
överhuvudtaget fi nns med i Samhalls planering. Självklart är vi medvet-
na om att man erhållit mindre ersättning från staten men det kan inte i 
sig innebära att det är de anställda som ska bära ansvaret. Samhalls led-
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ning borde lära sig att ”rätta mun efter magsäck” och organisera sitt ar-
bete så att man klarar huvudsyftet med sin verksamhet.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att påverka både staten och Samhalls ledning så att de återgår till 
grundsyftet att rehabilitera de anställda samt förbereda dem för 
en övergång.

18.22
Situationen för de anställda inom Samhall AB
Industrifacket avd 12, Bohuslän-Dal

Som fackliga företrädare kan vi notera en allt hårdare attityd vad gäl-
ler arbetsvillkoren för personal anställda i Samhall. Företaget har krav 
från ägarna staten att vara ”lönsamma” vilket medfört att tillverknings-
arbete och tjänster ska utföras i konkurrens med motsvarande leve-
rantör på marknaden.

I princip har samtliga anställda i produktionen inom Samhall AB 
någon form av ”handikapp” vilket naturligtvis innebär att kravet på 
produktivitet ska bedömas efter individens förmåga. Ursprungligen 
var detta också idén med Samhall dvs man skulle rehabilitera män-
niskor tillbaka till den ”öppna marknaden och för dem som detta 
inte var möjligt skulle man erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter. Idag 
upplever vi att kraven på de anställda inte står i rimlig relation till 
mål och syfte med den ursprungliga grundsynen inom Samhall AB.

Vi föreslår

att LO får i uppdrag att verka för att en översyn av arbetsvillkoren för 
berörd personal snarast sker,

att samhället tar en större del av fi nansieringen och

att Samhall ges i uppdrag att anpassa arbetet till individen för att uppnå 
syftet med rehabiliteringen.



4 5 6  |  a r b e t e  å t  a l l a

18.23
Samhalls arbetsmarknadspolitiska uppdrag
Metallindustriarbetareförbundet avd 48, Norrahammar, avd 85, Jön-
köping, avd 114, Värnamo, avd 171 Gnosjö, avd 190 Anderstorp och 
avd 214 Nässjö

Enligt ”utvecklingsavtal SAMHALL” ska Samhall ge meningsfullt och 
utvecklande arbete till arbetshandikappade där behoven fi nns. Sam-
halls arbetsmarknadspolitiska uppdrag innebär att den enskildes för-
utsättningar och behov av utvecklings- och stödinsatser ska vara väg-
ledande för utformningen av de arbetstillfällen som erbjuds. 

Samhalls uppdrag är enligt regeringen en mycket viktig och ange-
lägen del av arbetsmarknadspolitiken, inte minst för landets arbets-
handikappade personer.

För att kunna leva upp till sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag 
måste arbetsplatserna inom Samhall ha bättre tillgång till arbetsmil-
jö- och rehabiliteringskompetens. Alltför många arbetshandikappade 
utsätts för fysisk och/eller psykisk press och otrygghet i sitt arbete, 
på grund av Samhalls oförmåga att anpassa arbetet efter den enskil-
des behov och förutsättningar.

Vi föreslår 

att arbetsplatserna inom Samhall har tillräcklig arbetsmiljö- och reha-
biliteringskompetens och

att statsbidragen förändras så att Samhall kan leva upp till sitt arbets-
marknadspolitiska uppdrag.
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18.24 
Kollektivavtalets betydelse – Samhall
Metallindustriarbetareförbundet avd 112, Trollhättan.

Huvuduppgiften för Samhall som företag är att rehabilitera de som är 
anställda på företaget. När man uppnått detta mål så är den anställde 
klar för en så kallad övergång. Det innebär att den anställde slutar på 
Samhall och börjar på ett företag på den privata marknaden. Vid ett 
antal tillfällen så har dessa övergångar inneburit att den anställde ham-
nat på företag som inte har kollektivavtal. Det kan inte vara rimligt att 
Samhalls anställda erbjuds övergång till företag som inte har eller inte 
vill ha kollektivavtal. Frågan är naturligtvis lika viktig för alla, men en 
person med handikapp kanske inte har det mod som krävs att ställa 
krav på kollektivavtal, annars hade nog inte problemet uppstått.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att man skriver in i avtalet att övergång inte får ske förrän det fi nns 
ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

18.25
Olika anställningsstöd
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm

I dagsläget får alla företag med eller utan kollektivavtal, lite hur som 
helst verkar det som, olika anställningsbidrag från olika myndigheter. 
Det som är mest skrämmande är att företag som inte har kollektiv-
avtal (oseriösa) får tillgång till skattemedel, trots att man inte följer 
svensk arbetsmarknadspraxis.

Vi föreslår

att alla företag som inte har kollektivavtal inte heller ska åtnjuta olika 
anställningsstöd.
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18.26
Arbetsgivare bör ha kollektivavtal
Kommunal Stockholms län

Med tanke på att vi ska yttra oss angående lönebidragsanställningar 
och andra riktade arbetsmarknadsinsatser bör den arbetsgivaren ha 
kollektivavtal. 

Vi föreslår

att man ställer krav på arbetsförmedlingen och att man inte anvisar 
arbetstagare som har någon form av bidrag att söka anställningar 
hos arbetsgivare som inte har kollektivavtal. 

18.27
Fackligt samråd vid anställningsstöd
Hotell och Restaurang Facket, Fastighetsanställdas Förbund och 
Transportarbetareförbundet 

När arbetsförmedlingarna beviljar ett företag anställningsstöd är det 
viktigt att detta sker i vetskapen om att företaget i fråga drivs på ett 
seriöst sätt. Det är t ex stötande om skattemedel används i verksam-
heter som drivs helt eller delvis svart eller att den anställning som stö-
det avser inte omfattas av samma skydd när det gäller anställnings-
villkor eller försäkringsskydd som gäller för anställda på avtalsbund-
na arbetsplatser.

Hotell och Restaurang Facket, Transportarbetareförbundet samt 
Fastighetsanställdas Förbund anser att inga anställningsstöd eller bi-
dragsanställningar bör beviljas för företag som saknar kollektivavtal.

Den fackliga organisationen har den kunskap om företagen, inom 
det område där man har avtalsrätt, som behövs i sammanhanget och 
kan dessutom ta fram information som saknas för att arbetsförmed-
lingarna ska kunna göra en riktig bedömning inför beslut om an-
ställningsstöd.
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Vi föreslår

att LO ges i uppdrag att verka för att arbetsförmedlingarna ska ha 
samråd med den fackliga organisation, som har avtalsrätten när 
beslut om anställningsstöd är aktuellt och

att arbetsförmedlingen ska beakta resultatet av samrådet innan beslut 
fattas.

18.28
Lönebidrag
Fastighetsanställdas Förbund

Många av våra medlemmar är beroende av lönebidrag i sina anställ-
ningar. Det är medlemmar med olika former av handikapp och de ar-
betar vanligtvis på idrottsföreningar med mycket begränsad ekono-
mi. Vi ser allt oftare att dessa personer hotas av uppsägning på grund 
av att arbetsförmedlingen sänker procentsatsen på bidraget, vilket re-
sulterar i att föreningarna inte längre har råd med anställningen. Det 
stora problemet är dock nivån på det bidrag som betalas ut. Taket på 
13 700 kronor har legat fast under många år och idag överskrids det 
ofta redan vid anställningstillfället, då våra lägstalöner ligger över den 
summan. 

Lönebidraget är inte till för att klara arbetsgivarens ekonomi, men 
de arbeten som våra medlemmar har är anpassade för att personen 
ska klara av det trots sina handikapp. Det är en verksamhet som ger 
mycket mer till individen än vad det ger till föreningen. Det är ett 
faktum att dessa medlemmar kommer att bli arbetslösa inom några 
år om inte något görs åt detta problem. 

Vi föreslår

att taket för lönebidragen höjs till rimlig nivå och att det därefter följer 
löneutvecklingen på arbetsmarknaden.
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18.29
Lönebidrag för arbetshandikappade
Grafi ska Fackförbundet Mediafacket

Personer med nedsatt arbetsförmåga som anställs via anvisning från 
Arbetsförmedlingen kan erhålla lönebidrag.

För många arbetshandikappade ger detta en god möjlighet till att 
få ett arbete. Bidraget som arbetsgivaren erhåller gör att den handi-
kappade kan acklimatisera sig i sin egen takt på arbetet och lära sig 
arbetsmomenten.

Det nuvarande taket för bidraget sträcker sig upp till en lön på 
13 700 kronor/mån. Därutöver får arbetsgivaren stå för hela kost-
naden.

Ett problem som börjar få allvarliga konsekvenser är att bidragsta-
ket på 13 700 kronor /mån har legat oförändrat i så många år att det 
nu ligger i paritet med avtalets minimilöner för de personer som fyllt 
22 år. Detta innebär att bidraget har urholkats som stimulansmedel 
och följaktligen inte ger de handikappade den hjälp till ett fast ar-
bete som det gjorde tidigare.

En grupp som drabbas särskilt hårt av detta är de personer som 
har ett bestående arbetshandikapp och där arbetsgivaren alltid kom-
mer att erhålla hjälp till lönekostnaden. Dessa arbetstagare kan kom-
ma att få svårt att få någon anställning när avtalens minimilöner/lö-
nepåslag går igenom taket för den statliga ersättningen.

Vi föreslår

att LO verkar för en höjning av taket för lönebidraget samt att det 
införs någon form av indexering eller annan årlig uppräkning av 
lönebidragsbeloppet.
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18.30
Lönebidragsanställningar hos ideella organisationer
Kommunalarbetareförbundet Dalarna

Många arbetshandikappade får anställning med lönebidrag hos ide-
ella organisationer. På så sätt har exempelvis idrotts- och handikapp-
organisationer klarat av att upprätthålla kontinuerlig administration, 
information och service för medlemmar och allmänhet.

En tanke med lönebidraget är att ge arbetshandikappade en chans 
att komma ut i arbetslivet och bidraget är en kompensation för otill-
räcklig arbetsförmåga. Lönebidraget ska omprövas och successivt 
minskas i relation till att den arbetshandikappade upparbetar en hö-
gre kapacitet och förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.

Lönebidragsanställda hos ideella föreningar befi nner sig i en syn-
nerligen otrygg situation, då föreningarna ofta saknar ekonomiska 
resurser till avtalsenliga löner. De ideella organisationerna får vid de 
årliga omförhandlingarna kring lönebidragets storlek ständigt höra 
att bidragsnivån ska sänkas. Organisationerna har inga ekonomiska 
resurser att kompensera bortfallet med. De måste lösa situationen 
genom att dra ner på verksamhet, avstå från nyanställningar vid na-
turlig avgång och ofta tvingas man även till regelrätta uppsägningar 
av de arbetshandikappade. Personalen, människor som trots nedslit-
na kroppar, sköra psyken och övriga funktionshinder vill arbeta och 
göra en insats, får en alltmer otrygg situation som naturligtvis även 
påverkar dem psykiskt.

Detta är inte någon bra modell för de arbetshandikappade, som 
har svårt att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. En bättre 
modell skulle vara ett fast statligt föreningsbidrag, kopplat till krav på 
att anställa någon med arbetshandikapp. Bidraget kan administreras 
av arbetsförmedlingen, som även ska anvisa personen ifråga.
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Vi föreslår

att LO verkar för att lönebidrag hos ideella organisationer omarbetas 
till ett fast statligt föreningsbidrag som kan utgå vid anställning av 
arbetshandikappade,

att nivån på bidraget relateras till basbeloppet och regleras automatiskt 
och

att anställningen gäller tillsvidare enligt lag och avtal.

18.31
Lönebidrag 
Metallindustriarbetareförbundet avd 3, Halland

Lönebidrag som funnits under en längre tid, är ett viktigt hjälpmedel 
för människor med någon form av handikapp att komma ut på ar-
betsmarknaden och arbetslivet. Detta ger den arbetshandikappade en 
möjlighet att bidra till en egen försörjning, som även är till nytta för 
hela landets ekonomi och välfärd. 

Det fi nns ett problem med lönebidraget, det är dess storlek. Max 
beloppet för detta bidrag har under en längre tid varit 13 700 kro-
nor. Det skiljer nu mycket mellan lönebidragets max belopp och 
genomsnittslönen inom LO. Det fi nns tyvärr företagare som endast 
betalar 13 700 kronor som utgående lön till en person som är an-
ställd genom lönebidrag. Detta har i sin tur konsekvenser för våra 
medlemmar, dessa stora löneskillnader som är mellan maxbelopp i 
lönebidraget och genomsnittslönen för våra medlemmar leder till 
orättvisor och en lönediskriminering medlemmarna emellan på ar-
betsmarknaden. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att maxbeloppet för lönebidrag justeras upp väsentligt och

att lönebidraget räknas upp i takt med löneutvecklingen. 
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Utlåtande
Motionerna 18.20-18.31

18.20

att en ny samarbetsform mellan Samhall, kommun och staten kom-
mer till stånd för att tillvarata den enskilda individens behov och

att bidraget för verksamheten anpassas till funktionshindrets 
svårighetsgrad, och utbetalas av staten.

18.21

att påverka både staten och Samhalls ledning så att de återgår till 
grundsyftet att rehabilitera de anställda samt förbereda dem för 
en övergång.

18.22

att LO får i uppdrag att verka för att en översyn av arbetsvillkoren 
för berörd personal snarast sker,

att samhället tar en större del av fi nansieringen och

att Samhall ges i uppdrag att anpassa arbetet till individen för att 
uppnå syftet med rehabiliteringen.

18.23

att arbetsplatserna inom Samhall har tillräcklig arbetsmiljö- och 
rehabiliteringskompetens och

att statsbidragen förändras så att Samhall kan leva upp till sitt 
arbetsmarknadspolitiska uppdrag.

18.24

att man skriver in i avtalet att övergång inte får ske förrän det fi nns 
ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

18.25

att alla företag som inte har kollektivavtal inte heller ska åtnjuta 
olika anställningsstöd.
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18.26

att man ställer krav på arbetsförmedlingen och att man inte anvisar 
arbetstagare som har någon form av bidrag att söka anställning-
ar hos arbetsgivare som inte har kollektivavtal. 

18.27

att LO ges i uppdrag att verka för att arbetsförmedlingarna ska ha 
samråd med den fackliga organisation, som har avtalsrätten när 
beslut om anställningsstöd är aktuellt och

att arbetsförmedlingen ska beakta resultatet av samrådet innan 
beslut fattas.

18.28

att taket för lönebidragen höjs till rimlig nivå och att det därefter 
följer löneutvecklingen på arbetsmarknaden.

18.29

att LO verkar för en höjning av taket för lönebidraget samt att det 
införs någon form av indexering eller annan årlig uppräkning av 
lönebidragsbeloppet.

18.30

att LO verkar för att lönebidrag hos ideella organisationer omarbe-
tas till ett fast statligt föreningsbidrag som kan utgå vid anställ-
ning av arbetshandikappade,

att nivån på bidraget relateras till basbeloppet och regleras auto-
matiskt och

att anställningen gäller tillsvidare enligt lag och avtal.

18.31

att maxbeloppet för lönebidrag justeras upp väsentligt och

att lönebidraget räknas upp i takt med löneutvecklingen. 
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Skyddat arbete startade i olika former under 1960-talet. Samhall har 

varit föremål för förändringar och många utredningar genom åren. 

Förmågan att bereda folk meningsfulla arbeten samt ge arbetshan-

dikappade rehabilitering efter målsättningen att fungera som en 

övergångsarbetsplats har ifrågasatts. Under 2003 tillsatte regeringen 

den senaste utredningen. Syftet med den var att hitta former för att få 

ut fl er arbetshandikappade på den reguljära arbetsmarknaden. Sam-

hall skulle granskas utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. 

Utredningens skulle också att hitta olika samverkansformer för att få 

arbetshandikappade i arbete. 

Motion 18.20 kräver en ny samarbetsform mellan Samhall, kommu-

nen och staten. 

Regeringens utredning visade att det behövs fl er aktörer som är be-

redda att ta på sig uppgiften att anställa personer med arbetshandi-

kapp. I direktiven för utredningen fi nns även uppdraget att se över olika 

fi nansieringssystem och anpassa bidrag utifrån efter handikapp. LO har 

ställt sig bakom den analys som utredaren ansåg låg i direktiven.

I motionerna 18.21-18.23 fi nns krav på att Samhall ska kunna leva upp 

till rehabiliteringen för de anställda, så att det går att förbereda de 

anställda  för en övergång till den reguljära arbetsmarknaden. 

Detta tas upp i betänkandet från den senaste utredningen. Den offi ci-

ella termen för detta är ”Anvisningar av personer med arbetshandikapp 

till skyddat arbete i Samhall” och det är en arbetsmarknadspolitisk in-

sats. Idag sysselsätts 24 400 personer inom just den arbetsmarknads-

politiska insatsen i skyddat arbete hos Samhall. Enligt utredningen har 

Samhall inte fungerat som den övergångsarbetsmarknad den var tänkt 

att vara. Ungefär 40 procent av de anställda i Samhall har arbetat där 

mer än tio år. En anställningstid som uppfattas som en trygghetsan-

ställning istället för att vara första steget tillbaka till en reguljär arbets-

marknad. LO har i huvudsak ställt sig bakom utredningens betänkande, 

som förslagen att en prövning till den reguljära arbetsmarknaden ska 

omfatta vägledning, arbetsprövning/träning, rehabilitering och utbild-
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ning och att det ska ske genom en visstidsanställning under två år. De 

vars behov inte kunnat tillgodoses inom ramen för de program som 

erbjuds efter arbetsprövning/träning ska, om inte särskilda skäl talar 

emot, erbjudas en anställning i Samhall. 

Stora ansträngningar måste göras för att erbjuda arbetshandikappa-

de arbeten på den reguljära arbetsmarknaden och inte slentrianmäs-

sigt anvisa till Samhall. Därför behöver det göras ordentliga individu-

ella kartläggningar där den arbetshandikappade prövas ordent-

ligt mot hela arbetsmarknaden. 70 000 människor står i kö för en 

arbetslivsinriktad rehabilitering. 10 000 anställda i Samhall säger att 

de skulle kunna och vilja få arbete utanför Samhall. Det gäller att ta 

tillvara deras vilja och ambitioner och förhindra att de låses in i före-

taget och dess system. 

Motionerna 18.24-18.27 tar upp problemet med att anvisningar sker 

till företag som saknar kollektivavtal. Motionärerna menar att när 

skattemedel används för att bidra till oseriösa arbetsgivare har det 

gått för långt. 

Den som har ett arbetshandikapp och nedsatt arbetsförmåga har inte 

bara svårare att bli anvisade och erbjudna arbete, de riskerar också 

att bli utnyttjade i sin redan svåra situation. Arbetsmarknadsverket 

har till sitt förfogande för innevarande år 6,5 miljarder kronor för löne-

bidrag. Samhall får 4,1 miljarder kronor för så kallade merkostnadser-

sättningar. 

Det är oerhört viktigt att arbetsförmedlingen kontrollerar förhållan-

dena på en arbetsplats före det att en arbetstagare placeras där med 

någon form av anställningsstöd. Kontrollen ska gälla att arbetsgiva-

ren lever upp till de löner och övriga anställningsvillkor som är nor-

mala på orten för den aktuella typen av arbete. På motsvarande sätt 

ska arbetsgivaren leva upp till de krav som lagstiftningen ställer. Det 

enklaste sättet att genomföra denna kontroll är naturligtvis att kon-

trollera om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller ej. Skulle 

någon placering ske på ett företag som saknar kollektivavtal bör 
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arbetsförmedlingen dessutom meddela den fackliga organisation 

som normalt sluter kollektivavtal på den aktuella typen av arbets-

platser att placeringen skett. 

Att arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal bör dock inte vara en för-

utsättning för att anställningsstöd ska vara möjligt. Det är nämligen 

av principiella skäl mycket viktigt att det är de fackliga organisationer-

nas uppgift att beroende på egen styrka skaffa sig kollektivavtal. Det-

ta kan och får aldrig vara en statlig uppgift. Fackföreningarna måste 

vara oberoende och fristående från staten. Om staten ställer upp som 

villkor för att en arbetsgivare ska få tillgång till statligt stöd att denne 

har slutit avtal med en fackförening så öppnar det möjligheter för en 

statlig överprövning av den fackliga verksamheten som inte är fören-

lig med en fri och oberoende fackförenings roll. Motionerna bör därför 

i denna del avslås.

I förordningstexten, 2000:630; om särskilda anvisningar för personer 

med arbetshandikapp, står att anvisningar i program till anvisat arbete 

ska ge berörd arbetstagarorganisation rätt att yttra sig. Förordningen 

ger ingen rätt för arbetstagarorganisationen att stoppa anvisningen. 

Motionerna 18.28-18.31 handlar om lönebidraget. Under våren 2004 

ska LO att ta ställning till ett betänkande angående lönebidrag. Idag 

saknas nödvändiga incitament för att stimulera arbetsgivare att våga 

anställa personer med nedsatt arbetsförmåga. Under de senaste tio 

åren har arbetsmarknaden blivit mycket tuffare, sjukskrivningarna 

ökat och fl er riskerar att slås ut från arbetsmarknaden. Det ställer 

ännu större krav på att den som har nedsatt arbetsförmåga måste bli 

föremål för tidig utvärdering och granskning. Därför är det nödvändigt 

att mellan arbetsmarknadens parter och ansvariga myndigheter kan 

samarbeta bättre. 

LO anser att det är olyckligt att det inte i utredningsdirektivet för den 

senaste utredningen av Samhall fanns några krav på att se över den 

högsta bidragsgrundande lönenivån för beräkning av lönebidraget. 

13 700 kronor är taket som funnits i tio år samtidigt som subventio-
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nerna gradvis har försämrats. Nödvändiga övervägande av den 

arbetshandikappades arbetsförmåga har heller inte gjort. En alltför 

låg subvention är ett hinder för att få en lönebidragsanställning på 

den reguljära arbetsmarknaden, vilket inte ger de arbetshandikap-

pade förutsättningar att kunna vidga sitt sökområde till fl er arbetsgi-

vare. Det fi nns en stor risk att de med nedsatt arbetsförmåga också 

blir utan rejäl möjlighet att kunna öka sina chanser genom fl er anvis-

ningar. 

Många arbetshandikappade har fått bra sysselsättning inom före-

ningslivet.  Det innebär inte att inte de ska prövas mot hela arbets-

marknaden. Särskiljs vissa arbetsplatser, genom att de ideella organi-

sationerna kan få statliga föreningsbidrag, fi nns risk för att ytterligare 

låsa in arbetshandikappade i en liten sfär av arbetsgivare. LO måste 

verka för att samordna olika insatser och utveckla former för att kart-

lägga, vägleda och ge mer individuellt stöd. Fler arbetshandikappade 

måste tillbaka till reguljära anställningar. 

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.20, 18.22, 18.23, 18.28, 18.29 och 18.31,

att anse motionerna 18.21, 18.27 och 18.30 andra och tredje att-sat-
serna besvarade och

att avslå motionerna 18.24, 18.25, 18.26 och 18.30 första att-sat-
sen.
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Debatt
I debatten deltog
Stefan Davidsson, Hotell och Restaurang Facket
Bjarne Isacson, SEKO
Vivi-Anne Roos, Industrifacket
Birgitta Eriksson, Fastighets
Magnus Lagerqvist, Transport
Per Johansson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Bjarne Isacssons, SEKO och Vivi-Anne Roos, Industrifacket yrkande 
om bifall till motion 18.25.

Bjarne Isacsons, SEKO och Vivi-Anne Roos, Industrifacket yrkande 
om bifall till motion 18.26.

Stefan Davidssons, Hotell och Restaurang Facket, Birgitta Erikssons, 
Fastighets och Magnus Lagerqvists, Transport yrkande om bifall till 
motion 18.27.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla motion 18.27. 

Voteringen begärdes av Ulla Lindqvist.

Kongressen beslutade

att bifalla motion 18.25,

att bifalla motion 18.26 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Anställningsskydd
LAS

Motioner
18.32-18.42

18.32
Turordningsreglerna enligt 22 § Lagen om anställningsskydd
Fastighetsanställdas Förbund, Handelsanställdas förbund och Trans-
portarbetareförbundet

Den 1 januari 2001 förändrades turordningsreglerna i LAS (lagen om 
anställningsskydd). Förändringen kom till stånd efter ett riksdagsbe-
slut initierat och stött av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokrater-
na, Centerpartiet och Miljöpartiet. De nya bestämmelserna medför 
att två personer får undantas från turordningsreglerna vid en uppsäg-
ningssituation på företag med färre än tio anställda. 

Lagstiftningen förstärkte således arbetsgivarnas ställning på be-
kostnad av de anställdas trygghet. De senaste årens utveckling har 
inneburit att arbetstagarens otrygghet på arbetsmarknaden har ökat. 
Detta på grund av ökande andel tidsbegränsade anställningar, bris-
tande arbetsmiljöarbete, ökad stress och därmed ohälsa samt ett allt-
mer eftersatt jämställdhetsarbete från arbetsgivarsidan som slår hårt 
mot kvinnors löneutveckling och anställningstrygghet vid till exem-
pel föräldraledighet. Det är således arbetstagarens ställning som i 
dagsläget behöver förstärkas och inte tvärtom. 

En lagstiftning till skydd mot osakliga uppsägningar har visat sig 
behövas vilket inte medför en stelbent arbetsmarknad, utan bara för-
hindrar ineffektivt godtycke och rättslöshet. I uppsägningsförhand-
lingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation diskuteras tur-
ordningen och om verksamhetens överlevnad så kräver eventuella av-
vikelser från denna. Detta är en väl etablerad metod på arbetsmark-
naden. Frågan om att undanta någon från turordningen avgörs bäst 
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av de lokala parter som känner förhållandena på arbetsplatsen bäst, 
dvs arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen. Om, som är fallet i 
dagens lagstiftning, endast arbetsgivaren gör bedömningen leder det-
ta lätt till godtycke och missgynnar arbetsmarknadens svagaste par-
ter. Att arbetsgivare och arbetstagarorganisation gemensamt fattar 
beslut om eventuella avvikelser medför dessutom att en konfl iktsi-
tuation avvärjs vilket främjar arbetsmiljön och verksamheten på ar-
betsplatsen. I förlängningen leder anställningstrygghet och samför-
stånd även till ekonomiska fördelar för arbetsgivaren. Den arbetsta-
gare som känner trygghet på sin arbetsplats är produktiv, skaffar sig 
hög kompetens och är intresserad av att ta större ansvar. Det gynnar 
de små och medelstora företagen, medan godtycke i det långa lop-
pet inte gynnar någon. Den arbetstagare som ser sina kollegor få en 
godtycklig och orättvis behandling av arbetsgivaren känner oro för 
sin egen framtida situation snarare än kreativitet och lojalitet till sin 
arbetsplats. Nuvarande lagstiftning kan också leda till att arbetsta-
gare hellre söker sig till arbetsplatser med fl er än tio anställda för att 
på så vis erhålla basal anställningstrygghet. 

Med den erfarenhet vi nu har vet vi att det framför allt är unga 
kvinnor som drabbas av undantagsreglerna i LAS. Vi vet också att ar-
betstagare med utländsk bakgrund och äldre drabbas av undantags-
reglerna. Den nuvarande utformningen av 22 § LAS bidrar således 
till att kraftigt försämra möjligheterna att minska de ojämlika för-
hållanden som fi nns mellan olika arbetstagargrupper på den svens-
ka arbetsmarknaden. 

Det är således av fl era skäl viktigt att minimera utrymmet för god-
tycke i beslutsprocessen vid uppsägningar. Att ha en lagstiftning som 
bygger på ensidighet är inte acceptabelt. LAS bör snarast återställas 
vad gäller turordningsregler till vad som gällde före 2001!

Vi föreslår

att LO intensifi erar arbetet med att 22 § LAS snarast ska återställs till 
det som gällde före år 2001.
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18.33
Turordningen enligt LAS § 22
Handelsanställdas Förbund avd 28, Luleå

Från och med den 1 januari 2001 har arbetsgivare rätt att undanta 
två arbetstagare som enligt dennes mening är av särskild betydelse för 
den fortsatta verksamheten. En stor del av förbundens medlemmar 
kan därmed komma att drabbas av rättslöshet och godtycke vid upp-
sägningar. En förutsättning är att arbetsgivaren vid uppsägningstillfäl-
let har högst 10 anställda. Detta öppnar för att uppsägningar blir god-
tyckliga och i huvudsak ej går att pröva rättsligt.

Till exempel på en arbetsplats med tre anställda styr arbetsgiva-
ren vem som ska sägas upp. Arbetsgivaren bestämmer hur många an-
ställda han ska ha och vem/vilka som ska undantas.

Endast om undantagen medför att föräldraledighetslagen, jäm-
ställdhetslagen eller lagar om diskriminering åsidosätts kan dessa 
prövas rättsligt.

Vi föreslår

att lagtexten i LAS § 22 återgår till den lydelse den hade före 1 januari 
2001.

18.34
Kollektivavtal och Arbetsrätt 10:2 regeln
Grafi ska Fackförbundet avd 5, Västra Götaland

Paragraf 22 i LAS ger företag med färre än tio anställda möjlighet att 
undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för verk-
samheten.

Verkligheten har visat att arbetsgivaren, som ej behöver ange nå-
got motiv för sitt agerande, inte använder lagen på tänkt sätt. Han an-
vänder istället lagen emot anställda, som han betraktar som ej önsk-
värda. Undantaget har därför inneburit att grupper som redan har 
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problem på arbetsmarknaden (småbarnsmammorna kan tas som ett 
exempel) drabbas av uppsägningarna.

Vi föreslår

att LO verkar för att frågan ånyo kommer att prövas i Riksdagen på 
så vis att tvåundantagsregeln försvinner.

18.35
LAS undantagsregel
Grafi ska Fackförbundet avd 4, Småland

Enligt en förändring i LAS har nu mindre företag möjlighet att un-
danta två personer från turordningslistan vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist. Vi ser hur detta slår. Det är småbarnsmammor och äldre 
sjuka som drabbas.

Vi är medvetna om de politiska grupperingar som gjorde föränd-
ringen möjlig. Men detta till trots menar vi att regeln är så orättfär-
dig att ett återställande till det tidigare förhållandet måste ske.

Vi föreslår

att LO driver fram en ”återställare” av LAS turordningsregler så att 
möjligheten för mindre företag att göra två undantag slopas.

18.36
39 § Lagen om anställningsskydd
Grafi ska Fackförbundet Mediafacket

Anställda som jobbar fackligt har en utsatt position. Denna kategori 
anställda har därför fått ett särskilt skydd i nuvarande lagstiftning. Det 
fi nns i lagen om facklig förtroendeman och i medbestämmandelagens 
regler om förbud mot föreningsrättskränkande åtgärder. En arbetsgi-
vare som vidtar en åtgärd mot en fackligt aktiv på grund av dennes 
fackliga verksamhet kan ådra sig ett kraftigt skadestånd.
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Om arbetsgivare säger upp/avskedar en facklig förtroendeman 
kan domstolen förklara rättshandlingen ogiltig och att den fackliga 
förtroendemannen ska ha kvar sitt arbete. Säger arbetsgivare upp/av-
skedar facklig förtroendeman på grund av att denne är fackligt verk-
sam, kan uppsägningen också ogiltigförklaras enligt Lagen om an-
ställningsskydd. Arbetsgivaren kan dock vägra att rätta sig efter en 
dom och kan med stöd av 39 § lagen om anställningsskydd köpa ut 
den anställde.

Vid en facklig förhandling är parterna enligt medbestämmandela-
gen jämställda. Båda parter har lika rättigheter. Men att arbetsgivaren 
kan göra sig av med en motpartsförhandlare, som de inte gillar, är rena 
motsatsen till en jämställd förhandling. Det är en oerhörd kränkning 
av föreningsfriheten, som är möjlig med dagens lagstiftning.

Mellan åren 1998–2002 ogiltigförklarade Arbetsdomstolen 41 
fall. Graverande är att i 22 av dessa fall valde arbetsgivaren att inte 
rätta sig efter domen i AD utan gjorde klart att de inte tänkte låta 
den tidigare anställde komma tillbaka. I ytterligare fem fall valde 
den uppsagde/avskedade själv skadestånd i stället för att återvän-
da till jobbet. Detta visar att anställningsskyddet inte fungerar! Fle-
ra uppmärksammade fall har inträffat under senare tid, när fackliga 
företrädare sagts upp eller rent av avskedats på grund av sitt fackli-
ga engagemang.

Paradoxalt nog är detta möjligt och en följd av den förstärkning 
av anställningsskyddet som skedde genom att lagen om anställnings-
skydd infördes 1974. Innan dess fanns ett starkt skydd för fackets 
företrädare. De kunde inte sägas upp på grund av sin fackliga verk-
samhet. Skyddet infördes på LO-området redan 1906 genom den så 
kallade Decemberkompromissen mellan SAF och LO. Detta skydd 
för föreningsfriheten för fackliga företrädare utökades genom 1936 
års lag om förenings- och förhandlingsrätt. Enligt denna lag var en 
rättshandling som skedde att kränka, alltså skada, motpartens för-
eningsrätt ogiltig.

Hade de för hela fackföreningsrörelsen upprörande uppsägning-
arna/avskedandena av fackliga kämpar som har hänt under senare 



a r b e t e  å t  a l l a  |  4 7 5

år, skett före 1974, hade arbetsgivarna inte kunnat göra sig av med 
dem genom att med stöd av 39 § Lagen om anställningsskydd beta-
la mellan 16 och 48 månadslöner, utan hela förfarandet hade varit 
ogiltigt. Arbetsgivarens rätt att på grund av en lagändring säga upp/
avskeda fackliga förtroendemän är både orättvis och fel.

Vi föreslår

att LO hos regeringen kräver att 39 § Lagen om anställningsskydd inte 
är tillämplig vid uppsägning eller avskedande av facklig förtroen-
demän efter det att ogiltighetsförklaring av Arbetsdomstolen eller 
annan rättslig instans gjorts av uppsägningen/avskedandet.

18.37
Är vi lika inför lagen?
Transportarbetareförbundet avd 5, Stockholm

Självklart vill vi väl alla svara ett rungande ja på en sådan fråga. Tyvärr 
är det ingen självklarhet att så är fallet. Inför Lagen om anställnings-
skydd är vi inte alla lika.

Många är de kamrater inom LO-kollektivet som jobbar för entre-
prenörer med kortare eller längre uppdragsperioder. Fastighetsren-
hållningen i Stockholm är ett exempel som är föremål för upphand-
ling. Sjukvård och andra omsorgsformer konkurrensutsätts ständigt 
genom olika upphandlingar i kommuners spariver. Detta innebär att 
många av LO-kollektivets medlemmar inte har en aning om de har 
någon anställning kvar i framtiden. De företag som ”vunnit” upp-
handlingen gör sig ingen brådska att erbjuda nya anställningar, det-
ta samtidigt som den förlorande arbetsgivaren är tvungen att varsla 
om uppsägning på grund av arbetsbrist.

De som arbetar inom entreprenadbranschen har på detta sätt 
inte någon form av anställningsskydd. Anställningarna är i praktiken 
visstidsanställningar beroende på företagets kontraktstid. Ytterliga-
re en aspekt på detta är, att i och med att den nya entreprenören er-
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bjuder provanställning så blir det även ett arbetsmiljöproblem. Det 
ter sig som självklart att t ex en Miljöarbetare (Sopgubbe) med då-
lig rygg knappast får en tillsvidareanställning hos den nya entrepre-
nören. Vilken arbetsgivare vill fastna i ett rehabiliteringsansvar när 
skadan kan ha uppkommit hos en konkurrent? Det som händer är i 
stället att den nya entreprenören erbjuder en provanställning för att 
låta den erfarne men slitne Miljöarbetaren lära upp någon ny för-
måga, då har man som arbetsgivare trots allt sex månaders provan-
ställning ”på sig”. 

Denna fråga är principiellt mycket viktig. Inte bara för Transport-
arbetareförbundet, den är lika viktig för många andra förbund inom 
LO. Hela LO-kollektivet är i mer eller mindre omfattning berört. Ett 
talande exempel har varit de senaste årens upphandlingar inom vår-
den som slitit ut många av Kommunals medlemmar i förtid. 

Det är orimligt att LO ska ha yrkesgrupper som riskerar att ham-
na i dessa situationer av godtycke.

Vi föreslår att kongressen beslutar att ge LO-styrelsen i uppdrag
att   på alla lämpliga sätt arbeta för att förlorade entreprenader  
       ska jämställas med övergång av verksamhet enligt LAS § 6b.

18.38

Återanställningsrätten 
Grafi ska Fackförbundet Mediafacket avd 2, Norra Skåne-Blekinge

Det pågår en debatt i samhället idag där våra anställningslagar framförs 
som boven för att inte företagen anställer arbetskraft. Motiveringen 
skulle vara den krångliga och långa processen vid uppsägning.

Om vi gör en tillbakablick så har lagarna stärkts för den anställde 
men efter 1997 så har dessa luckrats upp med tiden.

Vi har fått andra uppsägningsskäl, åldern är inte längre den rå-
dande utan det har blivit anställningstiden på företaget. Arbetsgiva-
ren har fått fl er möjligheter att ”lösa” anställningsförhållanden genom 
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§ 5a. Återanställningstiden efter uppsägning sänktes från 12 måna-
der till 9. Alla dessa åtgärder med förhoppning om att arbetsgivarna 
ska anställa fl er människor.

Ur vårt perspektiv så har dessa förändringar inte bidragit till nå-
gon anställningsboom fast Sverige gick in i en högkonjunktur. Från 
arbetsgivarleden hörs fortfarande att anledningen ska vara svårighe-
ter med att säga upp personal.

Om vi ska skapa en trovärdig arbetsmarknadspolitik krävs det att 
alla drar sitt strå till stacken. Vi anser att detta får de anställda göra 
genom de förändringar som gjorts.

För att motverka denna snedfördelning anser vi att återanställ-
ningsrätten inte ska behöva föregås av en anställningstid på 12 må-
nader hos arbetsgivaren innan rätten kan begäras. Vi begär att vid alla 
anställningar som går över i en tillsvidareanställning ska den anställde 
kunna begära möjligheten till återanställning enligt lagtexten.

Vi anser också att lagen måste ändras avseende hur detta ska begä-
ras. Idag måste den anställde begära återanställningsrätt senast vid sam-
ma tillfälle som uppsägningsbeskedet överlämnas till vederbörande dvs 
när den uppsagde i många fall fortfarande är i ett chocktillstånd över 
en oönskad uppsägning. Detta måste kunna införlivas i den anställdes 
rätt att inom 14 dagar ifrågasätta uppsägningen. Ett sådant förfaran-
de skulle ge den uppsagde en mer rimlig tid till att tänka igenom och 
eventuellt meddela sitt intresse för rätten till återanställning.

Vi föreslår 

att LO under kongressperioden arbetar för borttagande av en sam-
manlagd anställningstid på 12 månader hos arbetsgivaren för rätten 
till återanställning. Rätten ges i stället direkt när anställningen går 
över i en tillsvidareanställning och

att LO under kongressperioden arbetar för att införa en respittid på 
14 dagar för att meddela krav på rätten till återanställning.
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18.39
Tjänstledighet
Grafi ska Fackförbundet Mediafacket avd 2, Norra Skåne-Blekinge

Idag kan en anställd begära tjänstledighet om han tänker bedriva nä-
ringsverksamhet. Kravet är att denna inte får konkurrera med den nuva-
rande arbetsgivaren. Tiden är också maximerad till högst 6 månader.

Idag kommer signaler från arbetsgivarhåll om en utvidgning av 
rätten till tjänstledighet Andemeningen är svårigheterna med om-
placering för anställda som har sjukdomar eller arbetsrelaterade ska-
dor. Härigenom tros arbetsgivarna kunna omplacera anställda på an-
dra företag. Idag fi nns denna möjlighet relaterad till Försäkringskas-
san i syfte att skapa rehabiliteringsplatser på andra företag med er-
sättning från kassan.

Sett ur ett fackligt perspektiv så fi nns det en poäng i dessa tankar. 
Innan det går så långt att problem uppstår, borde vi som anställda 
ges möjlighet att själva påverka vår situation genom en generell rätt 
till en tidsbegränsad tjänstledighet.

Vi föreslår

att LO arbetar för en lagändring som tillåter en generell tjänstledighet.

18.40
Tjänstledighet för att prova annat arbete
Skogs- och Träfacket avd 5, Dalarna

Skogs- och Träfacket avdelning 5 Dalarna föreslår att man ska ha rätt 
till tjänstledighet för att pröva annat arbete.

Vi föreslår

att LO ska arbeta för lagstiftning om rätten till tjänstledighet för att 
kunna pröva på annat arbete.
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18.41
Lagen om anställningsskydd 
Metallindustriarbetareförbundet avd 3, Halland

Idag är det snabba kast på arbetsmarknaden. Ett företag får arbetsbrist 
på grund av en planerad omstrukturering. Samtidigt får ett annat före-
tag en stor order och behöver med kort varsel anställa personal. När ett 
företag säger upp personal har arbetsgivaren uppsägningstid på mel-
lan en och sex månader. Företaget förutsätter i sin planering att den 
uppsagda personalen ska arbeta hela sin uppsägningstid. 

Den arbetsgivare som fått ökad orderingång, och behöver anstäl-
la personal, har oftast inte möjlighet att vänta med en anställning. 
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist, är uppsägningstiden till för 
att den uppsagda ska ha möjlighet till att hitta ett nytt arbete. Idag 
kan en uppsagd arbetstagare säga upp sig själv för att korta uppsäg-
ningstiden. Arbetstagarens uppsägningstid blir i detta fall en månad. 
Med de snabba kast som är på arbetsmarknaden idag, behöver denna 
uppsägningstid kortas rejält. För att kunna öka uppsagda arbetsta-
gares möjligheter till ett nytt arbete bör lagen om anställningsskydd 
förändras. Uppsagda arbetstagare, som erbjuds en ny anställning, ska 
kunna frånträda sin gamla anställning utan uppsägningstid. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att en uppsagd arbetstagare, som erbjuds en nyanställning, ska kunna 
frånträda sin gamla anställning utan uppsägningstid. 

18.42
Begränsa antalet tidsbegränsade anställningar
SEKO, Dalarna

Drygt en halv miljon anställda hankar sig fram idag, med hjälp av tids-
begränsade anställningsformer. En person som har en tidsbegränsad 
anställning som är kortare än 12 månader har i stort sett inget skydd 
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alls när anställningen tar slut. De som är föräldralediga har också ett 
svagt lagskydd. Att vara behovsanställd är den mest förnedrande an-
ställningsformen som vi har. Det fi nns idag mer än 10 varianter av be-
hovsanställning.

Men gemensamt är att som tillfälligt anställd utsätts man för en 
fortlöpande diskriminering. Det blir svårt att få lån, nästan omöjligt 
att få bostad. Att handla på kredit, det kan man bara glömma. Som 
behovsanställd, riskerar man även att ställas på sidan om de avta-
lade trygghetssystemen ifall sysselsättningsgraden inte är tillräcklig. 
I skvättarna mellan påhuggen, tvingas den behovsanställde ofta att 
ränna gatlopp mellan olika myndighetspersoner. Det gäller att vara 
i tid, på rätt plats och inte missa något med intygen, för då riskerar 
den magra ersättningen att frysa inne.

Som behovsanställd är man även helt utelämnad arbetsgivarens 
godtycke. Vem vågar sticka upp mot orättvisor, hävda lagar och avtal. 
Och kanske ställa upp för en utsatt kompis, när man själv inte har 
någon anställningstrygghet att falla tillbaka på. Behovsanställningar 
har ett tydligt klass- och könsperspektiv. Det är LO-kollektivet som 
är mest utsatt och det är mest de unga kvinnorna hos oss som får klä 
skott när huvudregeln i LAS åsidosätts på detta sätt. Vi välkomnar 
Göran Persons s-löfte om att riva upp LAS-undantagen, som miljö-
partiet tillsammans med de borgerliga drev igenom.

Vi ser nu hur hårt det slår mot dem som vågar ta ut föräldrale-
dighet. Det stimulerar defi nitivt inte ökat barnafödande i Sverige. 
Vi måste därför rensa i denna djungel av vildvuxna korttidsanställ-
ningsformer som vuxit fram de senaste åren. Det är framför allt våra 
egna ungdomar som drabbas hårdast.

Vi kräver därför att anställningstryggheten rustas upp, inte ned 
som borgarna och miljöpartiet föreslagit. Vi måste slå vakt om tills-
vidareanställning som huvudregel. Det gagnar oss alla, såväl samhäl-
let, den enskilde som arbetsgivaren.

Turordningsreglerna är en annan del av arbetsrätten som måste 
stärkas. Inte försvagas. Bort med undantagen i LAS. Likaså oskicket 
att arbetsgivare använder föräldraledighet som uppsägningsperiod 
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måste bort. Ersättningarna från sjukförsäkringssystemen och a-kas-
san måste höjas till minst 80 procent. Sänkta ersättningsnivåer och 
karensdagar drabbar bara dem som redan har det svårast att klara 
sin dagliga försörjning.

Vi föreslår 

att LO verkar för att städa upp i de vilda anställningsformerna, det 
räcker med ett par stycken, vikarie och fast,

att LO snarast i lämpligt forum lyfter upp ersättningsnivåerna i a-kas-
san och

att LO verkar för en tätare sammankoppling mellan a-kassan och de 
fackliga organisationerna för att stärka upp medlemsrätten.

Utlåtande
Motionerna 18.32-18.41, 18.42 första att-satsen,17.03 andra att-

satsen och 20.12 fjärde att-satsen

18.32

att LO intensifi erar arbetet med att 22 § LAS snarast ska återställs 
till det som gällde före år 2001.

18.33

att lagtexten i LAS § 22 återgår till den lydelse den hade före 1 ja-
nuari 2001.

18.34

att LO verkar för att frågan ånyo kommer att prövas i Riksdagen på 
så vis att tvåundantagsregeln försvinner.

18.35

att LO driver fram en ”återställare” av LAS turordningsregler så att 
möjligheten för mindre företag att göra två undantag slopas.
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18.36

att LO hos regeringen kräver att 39 § Lagen om anställningsskydd 
inte är tillämplig vid uppsägning eller avskedande av facklig 
förtroendemän efter det att ogiltighetsförklaring av Arbetsdom-
stolen eller annan rättslig instans gjorts av uppsäg ningen/av-
skedandet.

18.37

att på alla lämpliga sätt arbeta för att förlorade entreprenader ska 
jämställas med över gång av verksamhet enligt LAS § 6b.

18.38

att LO under kongressperioden arbetar för borttagande av en sam-
manlagd anställnings tid på 12 månader hos arbetsgivaren för 
rätten till återanställning. Rätten ges i stället direkt när anställ-
ningen går över i en tillsvidareanställning och

att LO under kongressperioden arbetar för att införa en respittid på 
14 dagar för att meddela krav på rätten till återanställning.

18.39

att LO arbetar för en lagändring som tillåter en generell tjänstledig-
het.

18.40

att LO ska arbeta för lagstiftning om rätten till tjänstledighet för att 

kunna pröva på annat arbete.

18.41

att en uppsagd arbetstagare, som erbjuds en nyanställning, ska 

kunna frånträda sin gamla anställning utan uppsägningstid. 

18.42 första att-satsen

att LO verkar för att städa upp i de vilda anställningsformerna, det 

räcker med ett par stycken, vikarie och fast.
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17.03 andra att-satsen

att återställa turordningsreglerna.

20.12 fjärde att-satsen

att LO verkar för att en översyn av lagen om anställningsskydd i 
syfte att minska de otrygga anställningarna, kommer till stånd.

Rätten till ett arbete och möjligheten att försörja sig är avgörande för 

en anständig tillvaro. Trygghet i anställningen är därför ett grundläg-

gande behov. För att alla anställda ska ha den tryggheten har lag-

stiftaren infört social skyddslagstiftning på anställningstrygghetens 

område, Lagen om anställningsskydd, som trädde i kraft den 1 juli 

1974. Riksdagen antog med minsta möjliga majoritet en ny lag 1982. 

Då fi ck vi de första försämringarna. Sedan dess har ytterligare försäm-

ringar införts exempelvis genom anställningsformen ”överenskom-

men visstidsanställning” och möjligheten hos arbetsgivare med högst 

tio anställda att vid uppsägningar på grund av arbetsbrist undanta två 

personer från turordningen.

LAS vilar på fundamentet att tillsvidareanställning ska vara den hu-

vudsakliga anställningsformen. Rätten att anställa på begränsad tid 

är beskuren. Den i LAS använda metoden att ställa upp krav på vissa 

skäl för tidsbegränsad anställning har visat sig ineffektiv. Antalet 

tidsbegränsat anställda har ökat dramatiskt under 1990-talet. Under-

sökningar visar att nästan alla, 96 procent, vill ha en tillsvidareanställ-

ning. Trots det är idag mer än var sjunde anställning en tidsbegränsad 

anställning. Det drabbar särskilt grupper med en svag ställning på 

arbetsmarknaden såsom unga, lågutbildade eller invandrare. En 

mycket stor andel av de tidsbegränsat anställda är unga LO-kvinnor. 

Dagens regler ger den uppfi nningsrike arbetsgivaren möjlighet att 

pussla ihop olika former av tidsbegränsade anställningar och låta 

arbetstagare gå i otrygghet i åratal. Reglerna om tidsbegränsade 

anställningar ska vara ett effektivt hinder mot att arbetsgivare fyller 

permanenta arbetskraftsbehov med tidsbegränsat anställda.
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LO har redan för ett år sedan tagit fram ett komplett förslag till förbätt-

ringar och förenklingar när det gäller regleringen av rätten till heltid 

och begränsning av visstidsanställningar. Dessa frågeställningar har 

också varit föremål för en statlig utredning och just nu pågår arbetet 

med att ta fram en proposition inom regeringskansliet som ska läggas 

på riksdagens bord våren 2004. 

I motion 18.42 första att-satsen och 20.12 föreslår motionärerna att 

man ska rensa upp i fl oran av anställningsformer. Motionärernas krav 

överensstämmer helt med den linje som LO driver i dessa frågor. Om 

vi inte får en lagändring i samma riktning bör LO fortsätta att arbeta 

för att nå resultat. Motionerna bör därför bifallas. 

I motion 18.38 föreslås att LO ska verka för att återanställningsrätten 

inte ska vara kopplad till anställningstiden utan att rätten ska ges när 

anställningen går över i en tillsvidareanställning. En sådan regel skul-

le troligtvis stimulera arbetsgivarna att visstidsanställa i ännu större 

utsträckning än idag. Motionärerna föreslår också att en respittid på 

14 dagar för att meddela krav på återanställningsrätt ska införas. Det 

skulle innebära en avsevärd försämring då det i dagens regler inte 

fi nns någon sådan tid. Företrädesrätten kan anmälas när som helst 

och gäller då alla framtida anställningar under återanställningsperio-

den. Motionen bör därför avslås.

I motion 18.37 tas problematiken med anställningstrygghet vid entre-

prenadskiften upp. Motionärerna förespråkar att ”förlorade entrepre-

nader” ska jämställas med övergång av verksamhet enligt LAS 6 b §. 

Regeln i LAS är en anpassning till EG-direktiv 77/187/EEG om skydd 

för arbetstagares rättigheter vid övergång av företag. Om förvärvaren 

tar över huvuddelen av personalen eller tillgångarna är det enkelt be-

skrivet en verksamhetsövergång enligt lagen. Tar förvärvaren däremot 

över endast arbetsuppgifterna räknas det inte som en sådan. 

LO anser i likhet med motionärerna att dagens situation är djupt otill-

fredsställande. Många situationer har visat sig falla utanför reglerna 

om övergång av verksamhet. Särskilt inom den offentliga sektorn när 
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hela verksamheter inom en kommun eller ett landsting handlas upp 

som entreprenader innebär ett förlorat kontrakt ofta att all personal 

sägs upp. De anställda har då i praktiken inte något som helst anställ-

ningsskydd och den nya entreprenören kan fritt välja och vraka bland 

personalen. Det innebär stora möjligheter att välja bort långtidssjuk-

skrivna, småbarnsföräldrar och fackligt aktiva. 10 000-tals tidigare 

trygga anställningar har på detta sätt förvandlats till att i praktiken bli 

visstidsanställningar på 2-4 år, dvs under den tid som entreprenad-

kontraktet gäller.  

Alla entreprenadbyten bör inte betraktas som verksamhetsövergång-

ar. Det är inte rimligt att arbetsgivaren i alla situationer måste ta över 

personalen från ”den gamla” entreprenören och kanske tvingas att 

sparka ut sin egen ”gamla” personal. Ett bättre sätt att förbättra an-

ställningsskyddet i de situationer där en arbetsgivare tar över arbets-

uppgifter utan att det betraktas som en verksamhetsövergång vore att 

införa regler som ger de anställda företrädesrätt till återanställning 

enligt LAS turordningsregler om den nye entreprenören behöver ny-

anställa personal. Det innebär att de regler som tidigare gällde vid 

verksamhetsövergångar i Sverige skulle tillämpas på de situationer 

som inte omfattas av skyddet vid verksamhetsövergångar idag. En 

sådan regel skulle innebära att arbetsgivare fi ck anställa i turordning 

när det fi nns behov av att nyanställa och förhindra att vissa arbetsta-

gare rensas bort. Samtidigt innebär regeln att personal hos arbets-

givare med många, kortare uppdrag inte ska byta arbetsgivare. En 

sådan regel skulle vara en lämplig intresseavvägning mellan arbets-

givarnas intresse av att kunna bedriva en planerad verksamhet och de 

anställdas intresse av att skyddas mot godtycke. Motionen bör med 

hänsyn till ovanstående anses besvarad. 

I motionerna 18.32-18.35 krävs att LO ska verka för att det s k två-

undantaget ska avskaffas. Denna rätt innebär i praktiken att små 

arbetsgivare i arbetsbristsituationer ges stor frihet att manövrera ut 

oönskade arbetstagare. Till det kommer att arbetsgivarens val av 

undantagspersoner inte kan överprövas. Regeln om rätt att undanta 
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två personer lämnar dörren öppen för godtycke och osaklig behand-

ling. Motionerna ska därför bifallas.

Motion 18.41 tar upp frågan om uppsägningstiden för personer som 

är uppsagda på grund av arbetsbrist. Motionärerna föreslår att en 

arbetstagare som erbjuds en ny anställning ska kunna sluta sin gamla 

anställning utan uppsägningstid. LO anser att en sådan regel vore bra 

och skulle motverka den tendens som fi nns att arbetsgivare säger 

upp anställda i en arbetsbristsituation ”för säkerhets skull”. Motio-

nen bör därför bifallas.

I motion 18.36 tas problematiken kring 39 § LAS och fackliga förtroen-

demän upp. LO anser liksom motionärerna att det är både ideologiskt 

oriktigt och orimligt att en arbetsgivare i ett fall där en uppsägning sam-

tidigt utgör en föreningsrättskränkning kan ”köpa ut” en arbetstagare 

trots att Arbetsdomstolen ogiltigförklarat uppsägningen. LO hävdar 

liksom motionärerna att sådana ”utköp” sannolikt redan idag är ogil-

tiga. Saken är emellertid inte prövad utifrån medbestämmandelagens 

regler och bör därför prövas innan LO kan hävda att en lagändring i LAS 

är nödvändig. Uppsägningar av detta slag kan dock även drabba andra 

arbetstagare än fackliga förtroendemän motionen bör därför bifallas på 

det sättet att det avser ”Föreningsrättskränkande uppsägningar”.

I motion 18.39 och 18.40 berörs rätten till tjänstledighet generellt res-

pektive för att prova annat arbete. Förra LO-kongressen biföll en motion 

om generell rätt till tjänstledighet. Sedan dess har arbetsmarknadsläget 

försämrats och sjukskrivningarna ökat. LO har därför ställt sig bakom 

den s k trepartiöverenskommelsen som tagit upp frågan om en rätt till 

tjänstledighet för att prova annat arbete under rehabilitering. Det försla-

get är till för att underlätta för arbetstagare, som är sjuka på grund av 

arbetsrelaterade skador, att kunna få ett annat arbete. Genom att införa 

en absolut och generell rätt för arbetstagare att vara tjänstlediga får vi 

däremot med stor sannolikhet ett stort antal vikariatsanställda. Det är 

inte enligt LOs mening i dagsläget särskilt angeläget. Vi anser i stället att 

det är viktigt att minska det stora antalet visstidsanställningar. Då är det 

bättre att rikta rätten till tjänstledighet till dem som har starka skäl att få 
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det, exempelvis vid rehabiliteringssituationer. Med hänsyn till ovanstå-

ende bör motion 18.39 avslås och motion 18.40 anses besvarad. 

Styrelsens förslag

att  bifalla motionerna 18.32-18.36, 18.41, 18.42 första att-satsen,  
 17.03 andra att-satsen och 20.12 fjärde att-satsen,

att anse motionerna 18.37 och 18.40 besvarade och

att avslå motionerna 18.38 och 18.39.

Debatt
I debatten deltog
Stefan Granér, Grafi kerna
Anders Tiderman, Metall
Maud Jansson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Anders Tidermans, Metall yrkande om avslag på motion och på utlå-
tandet över motion 18.41.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.41.

Voteringen begärdes av Mats-Ove Pettersson, Metall

Kongressen beslutade

att  i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Bemanningsföretag

Motioner
18.43-18.48

18.43
Anställningstrygghet och fackligt arbete vid bemannings- och 
entreprenadföretag 
Hotell och Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet

Under de senaste 10 åren har många av förutsättningarna på arbets-
marknaden förändrats både när det gäller de fackliga organisationernas 
möjligheter att bedriva facklig verksamhet och när det gäller anställ-
ningstryggheten för våra medlemmar. För att slimma arbetsorganisa-
tionen och för att kunna öka och minska arbetsstyrkan snabbt utifrån 
orderingång och efterfrågan har s k behovsanställningar samt visstids- 
och deltidsanställningar ökat. Uthyrning av arbetskraft har legaliserats 
och allt fl er företag anlitar uthyrningsföretag. Företag i branscher som 
tidigare inte anlitade underentreprenörer gör det i allt större omfatt-
ning. Man anlitar också enskilda uppdragstagare med F-skattebevis. 
Utvecklingen har drivits på av den ökade rörligheten över gränserna 
och det är sannolikt att vi får en accelererande utveckling i samband 
med EUs utvidgning 2004.

Vi kan se hur en egen division på arbetsmarknaden växer fram, 
dominerad av arbetstagare utan fast tillhörighet hos arbetsgivare, ar-
betsplatser eller yrken och som rör sig i gränstrakterna både mellan 
tjänstemannaförbunden och LO-förbunden samt mellan LO-för-
bundens olika avtalsområden utan att vara hemmahörande någon-
stans. Det handlar i stor utsträckning om de svaga grupperna på ar-
betsmarknaden dvs ungdomar, lågutbildade kvinnor och invandrare. 
Personalomsättningen i dessa företag är hög och den fackliga organi-
sationsgraden hos de anställda är låg. 
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De anställda i denna del av arbetsmarknaden spelar i arbetsmark-
nadens B-lag. Lagstiftningen ger inte samma anställningstrygghet till 
en tillsvidareanställd i ett entreprenadföretag som den ger till an-
dra tillsvidareanställda. Ett restaurangbiträde anställd på en perso-
nalrestaurang kan ha arbetat i 10 år på samma arbetsplats, men har 
ingen rätt till övergång eller förtur till återanställning om uppdrags-
givaren byter entreprenör.

Det förekommer att medlemmar som inte får heltidsanställning 
drygar ut inkomsterna som uppdragstagare med F-skattsedel, eller 
att arbetsgivare kräver att de är egna företagare för att över huvud 
taget ge dem uppdraget. Genom anställningen är de medlemmar i 
ett fackförbund, men okunniga om a-kassereglerna. När den fasta 
anställningen av något skäl upphör blir de smärtsamt medvetna om 
att de saknar rätt till ersättning. Med kanske bara några få timmars 
uppdrag per vecka som egna företagare havererar deras ekonomi.

När det gäller bemanningsföretagen har vi ett förbundsgemensamt 
kollektivavtal, men stora svårigheter med tillämpningen, dels genom 
att inte alla förbund hanterar avtalet på samma sätt och dels genom 
att en del bemanningsföretag även tar uppdrag som underentreprenö-
rer och använder sina anställda i båda typerna av verksamhet, samti-
digt som man tillämpar det för arbetsgivaren mest fördelaktiga avta-
let. Situationen kompliceras ytterligare av att den inhyrda personalen, 
i det fall de över huvud taget är organiserade, är organiserade i olika 
förbund. Lokala fackliga förtroendemän har bara rätt att företräda an-
ställda i det egna företaget. Eftersom de anställda i uthyrningsföretag 
ofta är uthyrda på olika arbetsställen och inte träffas är det praktiskt 
taget omöjligt att rekrytera dem, bilda fackklubb, eller ens att utse ett 
fackligt ombud och bedriva en kontinuerlig facklig verksamhet.

För att vi i längden ska kunna hantera stora grupper av anställda 
under dessa förändringstider på ett fast och hållbart sätt är det nöd-
vändigt att vi bryter nya vägar och fi nner nya fackliga arbetsformer. 
Kanske är en förändrad lagstiftning nödvändig när det gäller anställ-
ningsformer, arbetstagarbegreppet, anställningstrygghet och de fack-
liga förtroendemännens ställning vid bemanningsföretag.
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Vi föreslår att kongressen ger LO i uppdrag

att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en konsekvensanalys 
samt komma med förslag för ökad anställningstrygghet och bättre 
förutsättningar för fackligt arbete vid bemannings- och entrepre-
nadföretag.

18.44
Anställningstrygghet
SEKO avd Gävleborg

Idag har bemanningsföretagen möjlighet att utnyttja bemanningsav-
talet genom att initialt visstidsanställa på 6 månader. Därefter sägs an-
ställningsavtalet upp med 14 dagars uppsägningstid.

Ovan angivna kan göras redan första anställningsdagen och inne-
bär för medlemmar att de kan få en anställning på endast 14 dagar.

Vi föreslår att LO verkar för

att i bemanningsavtalet en varseltid på minst 1 månad införs vid upp-
sägning av visstidsanställning.

18.45
Anställningstrygghet
Metallindustriarbetareförbundet avd 2, Gävle

Idag ser vi att bemanningsföretagen utnyttjar bemanningsavtalet genom 
att först visstidsanställa på 6 månader för att sedan bryta anställningsavta-
let med 14 dagars uppsägning. Detta kan göras redan första anställnings-
dagen och innebär att våra medlemmar kan få en 14 dagars anställning.

Vi föreslår 

att arbetsgivarna inom bemanningsbranschen ej kan avbryta anställning 
på viss tid med kortare tid än en månads varsel.
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18.46
Begränsa inhyrd personal
Metallindustriarbetareförbundet avd 133, Lidköping

Bland våra avtalsbundna företag märks en tydlig ökning av inhyrning 
av personal. Detta är nästan alltid förknippat med problem. Till ex-
empel kan personal sägas upp och inhyrd personal tar över arbetet 
helt enligt reglerna i LAS

Vid ett av våra avtalsbundna företag har man helt slutat anstäl-
la personal. Istället hyrs arbetskraft in. I dagsläget är cirka 40 pro-
cent inhyrda. I en sån situation blir personalpolitik, arbetsmiljöarbe-
te, kompetensutveckling och arbetsorganisation sånt vi får svårt att 
förhandla om. Lagarna ang. LAS, MBL m m slås ut.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att LAS skrivs om för att hindra inhyrd personal där uppsägningar 
skett,

att en begränsning av inhyrd personal ska lagstadgas,

att all inhyrning av personal ska föregås av förhandlingar och

att den fackliga organisationen ges tolkningsföreträde. 

18.47
Stärk den fackliga organisationens förutsättningar på utsatta delar 
av arbetsmarknaden
Industrifacket avd 9, Göteborg och Hotell och Restaurang Facket avd 
1, Göteborg

Den fackliga organisationen måste anpassas till förändringar i arbets-
livet och på arbetsmarknaden. Dagens organisationsstruktur är i sina 
grunddrag en produkt av 50- och 60-talens samhälle. Under senare år 
har betydande förändringar i förutsättningarna för den fackliga verk-
samheten ägt rum. En viktig förändring är arbetsgivarnas satsning på 
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lösare former för att anlita arbetskraft. För att slimma arbetsorganisa-
tionen och samtidigt lättare kunna variera arbetsstyrkan efter behov 
har visstids- och deltidsanställningar ökat. En annan metod som vuxit 
snabbt är att hyra in tillfällig arbetskraft med hjälp av bemanningsfö-
retag, underentreprenörer eller enskilda uppdragstagare med F-skatte-
bevis. Detta sätt att anlita arbetskraft har också i stor utsträckning un-
derlättats och drivits på av den ökade rörligheten för arbetskraft och 
tjänster över gränserna, en utveckling som troligen kommer att acce-
lerera i samband med EUs utvidgning 2004.

På så vis växer det fram en hel avdelning av arbetsmarknaden do-
minerad av arbetstagare som saknar fast tillhörighet vare sig till ar-
betsgivare, arbetsplats eller yrke. De rör sig i gränsskiktet mellan oli-
ka förbundsområden utan att vara riktigt ”hemma” någonstans. Det 
handlar i stor utsträckning om unga människor, kvinnor och invand-
rare. Personalomsättningen är hög. Den fackliga organisationsgraden 
och kollektivavtalstäckningen är lägre än på arbetsmarknaden som 
helhet. Betydande delar av verksamheterna befi nner sig mer eller 
mindre i en gråzon vad gäller skatte- och ekobrottslighet.

Vi måste konstatera att hela denna avdelning av arbetsmarknaden 
är på väg att utvecklas till en akilleshäl för fackföreningsrörelsen, sär-
skilt i storstadsområdena. Särskilt tydligt ser vi detta i bemannings-
branschen. Även om vi lyckats sluta ett förbundsgemensamt avtal 
för bemanningsbranschen har vi stora svårigheter att implementera 
avtalet. Orsaken står i stor utsträckning att fi nna i brister i vår orga-
nisationsstruktur. I den mån den inhyrda personalen är organiserad 
är det ofta i olika förbund, som i sin tur skiljer sig från förbundstill-
hörigheten hos det inhyrande företagets anställda. Fackliga företrä-
dare kan bara få tillgång till information om, och företräda anställda 
med medlemskap i det egna förbundet. Detta faktum i kombina-
tion med den stora rörligheten i branschen, både vad gäller perso-
nalomsättning och företagsstruktur, gör det praktiskt taget omöjligt 
att etablera någon fackklubb, fackombud eller kontinuerlig facklig 
verksamhet överhuvudtaget i bemanningsföretagen. Även om den 
fackliga arbetsplatsorganisationen i det inhyrande företaget tar ett 
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visst ansvar har den i realiteten begränsade möjligheter att företrä-
da de inhyrda arbetskamraterna.

Vi menar att det enda i längden hållbara sättet att åstadkomma 
en kontinuerlig och kraftfull facklig bevakning av dessa områden på 
arbetsmarknaden är ett tvärfackligt angreppssätt. Förtroendemanna-
lagen medger möjligheten att inrätta en regional facklig förtroende-
man (RFM). Om samtliga LO-förbund delegerar förhandlingsman-
dat till en sådan RFM skulle vederbörande kunna företräda anställ-
da i bemanningsföretag oberoende av förbundstillhörighet. Delvis 
skulle en sådan RFM-funktion kunna fi nansieras genom avgifter på 
företagen i branschen. Sådana avgifter är motiverade med tanke på 
att svårigheten att etablera reguljär facklig verksamhet gör att man 
idag inte har några utgifter för facklig förtroendemannatid. Nuva-
rande system innebär alltså bristande konkurrensneutralitet jämfört 
med företagsamheten i övrigt. En förstärkning av den fackliga bevak-
ningen utifrån dessa linjer är också ett samhällsintresse med tanke 
på att en sådan bevakning också minskar utrymmet för skatte- och 
ekobrott och illegal arbetskraftsinvandring. En RFM-funktion skul-
le också öka möjligheterna att komma åt andra oregelmässigheter 
vad gäller anlitande av ”lös” arbetskraft, exempelvis vad gäller upp-
dragstagare med F-skattebevis som i realiteten är att betrakta som 
arbetstagare. 

Vi föreslår 

att kongressen tillsätter en utredning med uppdrag att under kongress-
perioden undersöka förutsättningarna för och komma med förslag 
om inrättandet av en regional förtroendemannafunktion byggd på 
delegerad förhandlingsrätt från samtliga LO-förbund.
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18.48
Stärk den fackliga organisationens förutsättningar på utsatta delar 
av arbetsmarknaden
Fastighetsanställdas Förbund avd 2, Göteborg

Den fackliga organisationen måste anpassas till förändringar i arbets-
livet och på arbetsmarknaden. Dagens organisationsstruktur är i sina 
grunddrag en produkt av 50- och 60-talens samhälle. Under senare år 
har betydande förändringar i förutsättningarna för den fackliga verk-
samheten ägt rum. 

En viktig förändring är arbetsgivarnas satsning på lösare former för 
att anlita arbetskraft. För att slimma arbetsorganisationen och samti-
digt lättare kunna variera arbetsstyrkan efter behov har visstids- och 
deltidsanställningarna ökat. En annan metod som vuxit snabbt är att 
hyra in tillfällig arbetskraft med hjälp av bemanningsföretag, under-
entreprenörer eller enskilda arbetstagare med F-skattebevis. Detta 
sätt att anlita arbetskraft har också i stor utsträckning underlättats 
och drivits på av den ökade rörligheten för arbetskraft och tjänster 
över gränserna, en utveckling som troligen kommer att accelerera i 
samband med EUs utvidgning 2004.

På så vis växer det fram en avdelning inom arbetsmarknaden do-
minerad av arbetstagare som saknar tillhörighet till arbetsgivare, ar-
betsplats och yrke. De rör sig i gränsskiftet mellan olika förbunds-
områden utan att vara riktigt ”hemma” någonstans. Det handlar i stor 
utsträckning om unga, kvinnor och invandrare. Personalomsättning-
en är hög. Den fackliga organisationsgraden och kollektivavtalstäck-
ningen är lägre än på arbetsmarknaden som helhet. Betydande de-
lar av verksamheterna befi nner sig mer eller mindre i en gråzon vad 
gäller skatte- och ekobrottslighet.

Vi måste konstatera att hela denna avdelning av arbetsmarkna-
den är på väg att utvecklas till en akilleshäl för fackföreningsrörelsen, 
särskilt i storstadsområdena. Tydligast ser vi detta i bemanningsbran-
schen. Även om vi lyckas sluta ett förbundsgemensamt avtal för be-
manningsbranschen har vi stora svårigheter att implementera detta. 



a r b e t e  å t  a l l a  |  4 9 5

Även om den fackliga organisationen i det inhyrande företaget tar 
ett visst ansvar, har den i realiteten begränsade möjligheter att före-
träda de inhyrda arbetskamraterna.

Vi menar att i längden är det enda hållbara sättet att åstadkom-
ma en kontinuerlig och kraftfull facklig bevakning ett tvärfackligt 
angreppssätt. Förtroendemannalagen medger möjligheten att inrät-
ta en regional facklig förtroendeman (RFM). Om samtliga LO-för-
bund delegerar förhandlingsmandatet till en sådan RFM skulle ve-
derbörande kunna företräda anställda i bemanningsföretag oberoen-
de av facktillhörighet. Delvis skulle en sådan RFM-funktion kunna 
fi nansieras genom avgifter på företagen i branschen. Sådana avgif-
ter är motiverade med tanke på att svårigheten att etablera reguljär 
facklig verksamhet gör att man idag inte har några utgifter för fack-
lig förtroendemannatid. Nuvarande system innebär alltså bristande 
konkurrensneutralitet jämfört med företagsamheten i övrigt. En för-
stärkning av den fackliga bevakningen utifrån dessa linjer är också ett 
samhällsintresse med tanke på att en sådan bevakning också mins-
kar utrymmet för skatte- och ekobrott och illegal arbetskraftinvand-
ring. En RFM-funktion skulle också öka möjligheterna att komma åt 
direkta felaktigheter vad gäller anlitande av ”lös” arbetskraft, exem-
pelvis vad gäller uppdragstagare med F-skattebevis som i realiteten 
är att betrakta som arbetstagare.

Vi yrkar därför att LO verkar för

att kongressen tillsätter en utredning med uppdrag att under kon-
gressperioden undersöka förutsättningarna för att komma med 
förslag om inrättandet av en regional förtroendefunktion byggd 
på delegerad förhandlingsrätt från samtliga LO-förbund. 
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Utlåtande
Motionerna 18.43-18.48 och 18.53 femte att-satsen

18.43

att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en konsekvens-
analys samt komma med förslag för ökad anställningstrygghet 
och bättre förutsättningar för fackligt arbete vid bemannings- 
och entreprenadföretag.

18.44

att i bemanningsavtalet en varseltid på minst 1 månad införs vid 

uppsägning av visstidsanställning.

18.45

att arbetsgivarna inom bemanningsbranschen ej kan avbryta 

anställning på viss tid med kortare tid än en månads varsel.

18.46

att LAS skrivs om för att hindra inhyrd personal där uppsägningar 
skett,

att en begränsning av inhyrd personal ska lagstadgas,

att all inhyrning av personal ska föregås av förhandlingar och

att den fackliga organisationen ges tolkningsföreträde. 

18.47

att kongressen tillsätter en utredning med uppdrag att under kon-
gressperioden undersöka förutsättningarna för och komma med 
förslag om inrättandet av en regional förtroendemannafunktion 
byggd på delegerad förhandlingsrätt från samtliga LO-förbund.

18.48

att kongressen tillsätter en utredning med uppdrag att under kon-
gressperioden undersöka förutsättningarna för att komma med 
förslag om inrättandet av en regional förtroendefunktion byggd 
på delegerad förhandlingsrätt från samtliga LO-förbund. 
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18.53 femte att-satsen

att LO skapar mera opinion runt bemanningsföretagens avigsidor.

Under den senaste tioårsperioden har bemanningsverksamheten i 

Sverige växt med cirka 60 procent per år och omfattade som mest 

drygt 50 000 anställda. För närvarande kan vi se en tydlig tillbaka-

gång räknat i antal tjänster i branschen. Trots att antalet anställda 

inom bemanningsbranschen utgör en relativt liten del av den totala 

arbetsmarknaden har förekomsten av denna typ av verksamhet satt 

tydliga spår i diskussionerna om vad som är godtagbart ifråga om 

anställningsvillkoren för arbetstagare på svensk arbetsmarknad.

Villkoren för de anställda i bemanningsföretag är ofta oacceptabla och 

det har vuxit upp oseriösa och kriminella företag som med olagliga 

metoder snedvrider konkurrensen mellan företagen samt erbjuder de 

anställda villkor som understiger kollektivavtalets nivåer. Förekom-

sten av såväl ”grå” som ”svart” arbetskraft inom näringen är också 

väl känd. När nya typer av verksamheter växer fram på arbetsmark-

naden uppkommer också nya problemstrukturer för den fackliga or-

ganisationen. I fallet med bemanningsverksamheten kan konstateras 

en växande fl ora av problem som har med grundläggande arbets- och 

anställningsvillkor att göra. Fackföreningsrörelsen har inte varit orga-

niserad för att möta dessa förändringar.

Det var en stor och viktig uppgift för LO och förbunden att få beman-

ningsföretagen att omfattas av ett kollektivavtal som var relevant för 

branschens speciella förutsättningar. Hösten 2000 tecknade samtliga LO-

förbund ett gemensamt kollektivavtal för bemanningsbranschen. Avtalet 

har sedan dess omförhandlats och utvecklats på fl era punkter. Beman-

ningsavtalet är i jämförelse med LO-förbundens övriga kollektivavtal att 

betrakta som nytt och mycket arbete återstår med att förbättra villkoren. 

Huvudprincipen för avtalet är att de anställda inom bemannings-

branschen inte ska ha sämre villkor än de anställda på företaget 

som man är uthyrd till, det vill säga ”lika lön för lika arbete”.
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Det förekommer dock ett omfattande missbruk av regelsystemen såväl 

när det gäller kollektivavtal och arbetsmarknadslagar som skatte- och 

ekolagstiftning. Problemet ligger inte enbart i bristen på regelsystem utan 

också på den dåliga efterlevnaden av reglerna. LO har i den förbundsge-

mensamma arbetsgruppen Ordning och reda behandlat det växande pro-

blemet med olika former av ”fusk” på svensk arbetsmarknad.

När det gäller kontroll av efterlevnaden av kollektivavtal och arbets-

marknadslagar inom bemanningsbranschen råder stora brister i den 

fackliga strukturen och aktiviteten på företagen. Det här beror bland 

annat på att personalomsättningen generellt är stor och den fackliga 

anslutningsgraden är förhållandevis liten. Det är dessutom ganska 

vanligt att de anställda på ett och samma bemanningsföretag tillhör 

olika fackliga organisationer.

Frågan om att stärka det lokala och regionala fackliga arbetet inom 

bemanningsverksamheten genom att exempelvis utse regionala 

förtroendevalda eller ombudsmän med delegation från samtliga 

förbund, har vid ett fl ertal tillfällen varit uppe till diskussion på såväl 

regional som central nivå. Det har emellertid varit svårt att få till en 

hållbar lösning, bland annat när det gäller fi nansiering och formerna 

för delegation. Ett system med fi nansiering via produktionsavgifter 

diskuteras för närvarande.

Ansvarsfrågan för organisationen kring en regional företrädare med 

förbundsgemensamt förhandlingsmandat ligger på respektive för-

bund, och utformning och praktiska förutsättningar behandlas bland 

annat i LOs grupp för bemanningsfrågor.

För att öka seriositeten i bemanningsbranschen har frågan om auk-

torisationskrav för verksamma företag varit aktuell under fl era år. 

I nuläget pågår sådana överläggningar med arbetsgivarna för en 

partsöverenskommen auktorisation, men också med staten för ett 

eventuellt myndighetsreglerat krav.

Ytterligare en viktig fråga som diskuteras är förändringar av med-

bestämmandelagens regler om inhyrning av personal, där den fack-
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liga linjen är att inhyrning ska förutsätta en lokal överenskommelse 

mellan parterna. Detta är emellertid en stor och principiellt viktig 

förändring av maktförhållandena på arbetsmarknaden och måste 

ses som en målsättning på längre sikt. 

I motionerna 18.43, 18.47 och 18.48 föreslår motionärerna att en 

utredning tillsätts för att utreda och komma med förslag till olika 

åtgärder för att förbättra förhållandena i bemanningsbranschen. 

LO har tillsammans med förbunden tillsatt en grupp bestående 

av handläggare från varje förbund samt från LO som regelbundet 

träffas för att utbyta erfarenheter, utreda problemställningar samt 

arbeta fram förslag till förbättringar i avtalet och medlemmarnas 

villkor. Det är styrelsens uppfattning att denna grupp handlägger 

bland annat de frågor som anges i motionerna och att någon sär-

skild utredning utöver detta inte behöver tillsättas.

När det gäller motion 18.53 femte att-satsen, att LO skapar mer 

opinion runt bemanningsföretagens avigsidor, så är enligt styrel-

sens uppfattning fackets viktigaste uppgift att genom lagstiftade 

och/eller kollektivt avtalade regler förstärka individens ställning på 

arbetsmarknaden och skapa ett skydd för utpressning från arbetsgi-

varen. Fackföreningens uppgift är inte att genom opinionsbildande 

åtgärder slå ut branscher på arbetsmarknaden. Saneringen ska i 

stället ske genom att se till att arbetsgivaren följer lag och avtal och 

att villkoren för de anställda ska vara likvärdiga oberoende av verk-

samhetens art och inriktning. Att-satsen bör därför avslås.

I motion 18.46 föreslås förändringar i LAS för att hindra inhyrning 

av personal där uppsägningar skett, förstärka medbestämmande-

lagens regler när det gäller förhandlingsskyldigheten, arbetstagar-

organisationens tolkningsföreträde samt begränsning av inhyrning. 

MBL ger redan idag arbetsgivaren skyldigheten att förhandla före 

inhyrning och den fackliga organisationen möjlighet att förhindra 

inhyrning då lagar eller kollektivavtal åsidosätts. När det gäller in-

hyrning av arbetskraft där ordinarie personal sagts upp är det styrel-

sens uppfattning att en förändring av regelsystemet är nödvändig. I 
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första hand ska detta prövas avtalsvägen men om detta inte lyckas 

är det nödvändigt med en förändring av LAS. Yrkandet bör därför 

bifallas.

När det gäller motionärens yrkande om att begränsa inhyrning av 

arbetskraft anser styrelsen att detta innebär en lagstiftning mot 

speciella verksamhetsområden på arbetsmarknaden och detta är 

inte en uppgift som LO kan verka för. Regleringen ska istället ske via 

kollektivavtal och lagar som tillser att villkoren för de anställda på 

svensk arbetsmarknad är drägliga och likvärdiga. Detta yrkande bör 

därför avslås.

I motionerna 18.44 samt 18.45 yrkar motionärerna på en förlängning 

av varseltiden vid uppsägning av visstidsanställning till 1 månad. En 

sådan förändring skulle för att vara möjlig att genomdriva sannolikt 

få göras ömsesidig. Detta skulle medföra försämringar för den an-

ställde och motionerna bör därför avslås.

Styrelsens förslag

att bifalla motion 18.46 första att-satsen,

att anse motionerna 18.43, 18.46 tredje och fjärde att-satserna, 
18.47 och 18.48 besvarade och

att avslå motionerna 18.44, 18.45, 18.46 andra att-satsen och 18.53 
femte att-satsen.

Debatt
I debatten deltog
Torgny Ammunet, Metall
Anders Tiderman, Metall

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Lönegaranti

Motioner
18.49-18.52

18.49
Taket för lönegarantin
Grafi ska Fackförbundet Mediafacket

Under 1990-talets början kunde vi se en kraftig ökning av antalet 
konkurser och många anställda som blev utan arbete. I media kunde 
man läsa om de ’”fantasilöner” som de drabbade hade och där det i-
bland mellan raderna framtonades lite oegentligheter. Dåtidens löne-
garanti hade 12 basbelopp som högsta ersättning vilket var i kronor 
cirka 400 000. Detta gjorde att ersättningen från lönegarantin blev 
en dyr affär för staten. 1992 sänktes ersättningen till nuvarande nivå 
som är 100 000 kronor, en summa som många instanser redan då an-
såg vara för låg.

De fl esta konkurser inträffar i slutet på en månad. Detta får till 
följd att innan man ibland ens hunnit bli uppsagd av konkursförval-
taren, måste lönegarantin användas för utbetalning av innevarande 
månadslön. Därpå ska semesterskulden regleras och man kan upp-
skatta den till lika mycket som en månadslön. Först därefter tas det 
kvarvarande av lönegarantin i anspråk till uppsägningsmånaderna.

Idag är snittlönen för en LO-arbetare cirka 19 500 kronor/månad, 
vilket gör att lönegarantin inte täcket mer än en uppsägningstid på 
knappt 3 månader. Den trygghet som lönegarantin var avsedd att ge 
anställda som oförskyllt drabbades av konkurs, urholkas således för 
varje år om inte taket samtidigt justeras upp.

Vi föreslår

att LO verkar för en höjning av taket i lönegarantin samt att det införs 
någon form av indexering eller annan årlig uppräkning av lönega-
rantibeloppet.



18.50
Förändra lagstiftningen vid konkurs
Metallindustriarbetareförbundet avd 19, Mariestad

När en konkurs inträffar berörs våra medlemmar negativt, risken att bli 
arbetslös fi nns, familjekonomin påverkas. Lagstiftningen vad gäller de 
ekonomiska förhållandena vid en konkurs har förändrats under årens 
lopp. Under 1990-talets början sänktes bland annat ersättningsnivån.

I dagsläget är maxbeloppet 100 000 kronor vilket innebär att många 
medlemmar får sluta sin anställning tidigare än vad LAS föreskriver.

Vad gäller intjänad semesterlön före och efter konkursansökan så 
gäller enligt lagen löpande och närmaste föregående intjänandeår.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att konkurslagstiftningen revideras till förmån för våra medlemmar,

att taket i lagen höjs till 300 000 kronor snarast och

att förmånsrätten för semesterlön utsträcks till intjänandeåret och de 
fyra tidigare intjänandeåren.

18.51
Konkurs
Metallindustriarbetareförbundet avd 98, Hallstahammar

När ett företag går i konkurs blir det oftast en otrevlig situation för de 
berörda parterna. Arbetstagaren förlorar eventuellt sitt arbete och där-
igenom drabbas han även ekonomiskt. Vi vill lindra den ekonomiska 
smällen på alla sätt för arbetstagaren.

Vi föreslår 

att en arbetstagare som blir drabbad av en konkurs, ska ha rätt till de 
ersättningar som han har tjänat in, till exempel rätt till ekonomisk 
ersättning för alla sparade semesterdagar.

5 0 2  |  a r b e t e  å t  a l l a
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18.52
Semesterlagen och Lönegarantilagen
Grafi ska Fackförbundet Mediafacket

Semesterlagen, och även kollektivavtal, ger möjlighet för den enskilde 
att spara semesterdagar upp till 5 år.

Om företaget försätts i konkurs övertar ”Lönegarantilagen”, i be-
gränsad omfattning, företagets förpliktelser mot den enskilde. En av 
de delar som förpliktelserna inte omfattar är innestående sparad se-
mester 1-5 år tillbaka i tiden. Sådan semester omsätts vid konkur-
sen till lönefordran. För lönefordran är övre gräns satt till 100 000 
kronor, oavsett grunden. Denna övre gräns uppnås av många enbart 
genom lön under sex månaders uppsägningstid. 

Vi yrkar att LO verkar för

att en övre gräns för lönefordran uppräknas så att en genomsnittslön 
för LO-kollektivet multiplicerat med sex utgör övre gräns för lö-
nefordran och

att innestående sparad semester inte inräknas som lönefordran utan 
täcks av lönegarantin utanför övre gräns för lönefordran.

Utlåtande
Motionerna 18.49-18.52

18.49

att LO verkar för en höjning av taket i lönegarantin samt att det in-
förs någon form av indexering eller annan årlig uppräkning av 
lönegarantibeloppet.

18.50

att konkurslagstiftningen revideras till förmån för våra medlemmar,

att taket i lagen höjs till 300 000 kronor snarast och
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att förmånsrätten för semesterlön utsträcks till intjänandeåret och 
de fyra tidigare intjänandeåren.

18.51

att en arbetstagare som blir drabbad av en konkurs, ska ha rätt till 
de ersättningar som han har tjänat in, till exempel rätt till ekono-
misk ersättning för alla sparade semesterdagar.

18.52

att en övre gräns för lönefordran uppräknas så att en genomsnitts-
lön för LO-kollektivet multiplicerat med sex utgör övre gräns för 
lönefordran och

att innestående sparad semester inte inräknas som lönefordran 
utan täcks av lönegarantin utanför övre gräns för lönefordran.

Samtliga motionärer uppmärksammar problemen med att anställda 

inte får samtliga löne- och ersättningsfordringar ersatta av den stat-

liga lönegarantin. Riksdagen har beslutat om ändringar i bl a förmåns-

rättslagen, lönegarantilagen och konkurslagen. Ändringarna berör 

löntagares förmånsrätt och rätt till lönegaranti i konkurser och trädde 

i kraft den 1 januari 2004.

I motionerna förespråkas bl a en höjning av taket i lönegarantin och 

en indexuppräkning av densamma. I lönegarantilagens 9 § har en 

ändring gjorts innebärande att den högsta ersättning som kan fås 

från lönegarantin är fyra gånger det vid tiden för konkursbeslutet 

gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. För 

2004 innebär det att taket blir 157 200 kronor. Det räcker normalt för 

att täcka en genomsnittlig LO-medlems intjänade lönefordringar och 

uppsägningslön.  Det räcker däremot inte om en arbetstagare har 

stora semesterlönefordringar och exempelvis intjänad provisions-

lön. 

Lagändringen innebär inte någon rätt till lönegaranti för sparad se-

mester enligt semesterlagen så som motionärerna förespråkar. En 
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sådan rätt bör enligt LOs styrelse införas när det gäller lagenlig spa-

rad semester.

LOs styrelse anser att vi genom lagändringarna kommit en bit på väg 

men att det återstår arbete för att lönegarantin ska utgöra ett full-

gott skydd. Det krävs ytterligare förbättringar av löneförmånsrätten. 

Styrelsen välkomnar beslutet att göra taket på lönegarantin basbe-

loppsanknutet men det bör vara minst sex basbelopp. LOs styrelse 

avser verka för att lönegarantin ska utgöra ett fullgott skydd för de 

anställda vid konkurser och kommer att noga bevaka konsekvenserna 

av de nyligen beslutade lagändringarna.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.49 och 18.50 första att-satsen,

att anse motionerna 18.50 tredje att-satsen, 18.51 och 18.52 besva-
rade och

att avslå motion 18.50 andra att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Ordning och reda

Motioner
18.53-18.68

18.53
Arbetstagarbegreppet på arbetsmarknaden
Metallindustriarbetareförbundet avd 39, Oxelösund

Flera, av varandra oberoende, förändringar av arbetsmarknadslagstift-
ningen under 1900-talets slut och även i början av 2000-talet, har 
medfört stora konsekvenser för det svenska arbetstagarbegreppet. Det 
gäller både förändringarna av LAS och av lagen om arbetsförmedling 
men också skattelagstiftningen. Sannolikt har också invandrarverkets 
(migrationsverkets) regelverks förändringar ihop med EU-rättens re-
formering spelat in.

Det som har hänt och det som händer är att uppluckringen av 
reglerna som skett, nu möjliggör bemanningsföretagens framfart 
med ibland ytterligt tveksamma metoder. Utan att beskriva konkre-
ta exempel förstår nog alla som läser vad som avses och var och en 
har sannolikt egna fall att referera till. Detta kombinerat med möj-
ligheterna för en och fåmansbolag att med F-skattsedel räknas som 
företagare istället för anställd har på ett väsentligt sätt förändrat ar-
betstagarbegreppet men också beskurit de fackliga organisationernas 
möjligheter till infl ytande på denna del av arbetsmarknaden.

I och med EUs förändringar och även tankarna på utvidgning kom-
binerat med detta och med Migrationsverkets tolkningar av turism – 
immigranter och arbetskraft har det öppnat sig en dörr för oseriösa och 
skrupelfria förmedlare av svart/grå/vit arbetskraft på den svenska ar-
betsmarknaden. Via brevlådeadresser utomlands (oftast London) star-
tas bolag med upp till 100 baltiska eller polska arbetare. Alla delägare 
och utrustade med allt ifrån F-skattebevis till delägardokument. EU 
har satt gränsen cirka 100 delägare för att alla ska ha teoretiska möj-
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ligheter till infl ytande i företaget. I syfte att skydda sig själva och sina 
ekonomiska intressen bistår man dessutom dessa ”företagare” med ju-
ridisk hjälp både vid gränsen men också på arbetsplatser om frågvisa 
myndigheter eller besvärliga fackföreningar dyker upp. 

För cirka 110 kronor per timme (2003) kan man bemanna både 
byggarbetsplatser, jordbruk och andra arbetsplatser med dessa ”egna 
företagare” som i bästa fall får behålla 30–50 kronor per timme. En 
skärv som de dessutom ska betala hyra för i undermåliga ruckel till 
bostäder, samt mat. Resten av pengarna går till dessa skrupelfria lyck-
sökare som letar kryphål i lagstiftningen. Som ”lök på laxen” förs även 
den del av ersättningen för arbetet, som ”förmedlaren” tar, ut ur lan-
det och hamnar oftast i skatteparadis långt från svenska skattelagstift-
ningen. Efter utfört arbete har ”företagaren” från våra EU-ansökarlän-
der med sig några tusenlappar hem medan den stora vinsten hamnar i 
andra fi ckor. Skulle ”företagaren” protestera, göra sig illa på jobbet eller 
bara bli sjuk står bulvanerna där och ersätter honom/henne med en 
ny. Den drabbade står då helt utan skyddsnät, inga försäkringar inga 
sociala nätverk som försäkringskassa eller annat omfattar dessa perso-
ner. I bästa fall kan de ta sig hem till sitt hemland utan skuldsättning. 
Någon pensionsrätt intjänas givetvis inte heller för dessa små inkom-
ster. Ett uppmärksammat bygge där detta lär ha förekommit är iro-
niskt nog skattemyndigheternas nya komplex i Stockholm.

Vi föreslår

att LO återställer arbetstagarbegreppet på svensk arbetsmarknad,

att LO snarast utreder möjligheterna till förändringar av arbetsmark-
nads- och skattelagstiftningarna för att stoppa den osunda tillfälliga 
arbetskraftsinvandringen,

att LO visar på möjligheter att inom rådande lagstiftning stoppa detta 
utsugande av arbetskraft,

att LO skapar mera opinion runt denna fråga och

att LO skapar mera opinion runt bemanningsföretagens avigsidor.
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18.54
Offentlig upphandling
SEKO

Anbudsupphandling används numera fl itigt som ett sätt att konkur-
rensutsätta offentlig verksamhet. Därigenom hoppas man åstadkom-
ma en bättre hushållning med skattemedel genom att med ökad kon-
kurrens få leverantörer/operatörer att effektivisera och sänka kostna-
derna för produktionen. Den offentliga sektorns upphandling av va-
ror och tjänster uppgår till stora belopp. Årligen upphandlas varor 
och tjänster till belopp kring 400 miljarder kronor av den offentliga 
sektorn i Sverige. 

Att genomföra stora och komplicerade upphandlingar av t ex 
kollektivtrafi k är emellertid ett grannlaga arbete. Konsekvenserna av 
oskicklighet riskerar att gå ut över såväl de anställda som konsumen-
terna. Vi har hittills sett ett antal inte särskilt lyckade exempel där 
följderna av antagande av lägsta pris har betytt orimlig arbetsmiljö 
för de anställda och omöjliga förutsättningar att upprätthålla kvali-
teten i verksamhet – vilket i slutänden har gått ut över de resande. 

Viljan att använda skattemedel på ett bättre sätt genom att pressa 
kostnader har ibland fått hela verksamheter att gå över styr. Många 
gånger har detta berott på att den lagliga grunden för offentlig upp-
handling tolkats på ett sätt som i onödan gått ut över verksamhe-
terna.

Finansiering med skattemedel ställer alltid särskilda och höga krav 
på noggrannhet och öppenhet. Regelverket hur offentlig upphand-
ling ska gå till fi nns därför formulerat i Lagen om offentlig upphand-
ling (LOA 1992:1528) vilken i sin tur bygger på EU-lagstiftningen. 
Grundregeln som styr de upphandlande enheterna för antagande av 
anbud är att det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga el-
ler det anbud som har lägst anbudspris är det som ska antas. 

LO-kongressen 2000 tillsatte en arbetsgrupp som på ett förtjänst-
fullt sätt formulerade LO-förbundens såväl politiska krav som krav 
på facklig samordning, partssamverkan och kollektivavtalsfrågor i 
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samband med upphandling. Det är ett inte alltför djärvt påstående 
att detta arbete hade gott infl ytande på den förändring av upphand-
lingslagen som gjordes 2002. 

Den nya svenska upphandlingslagen innebär att det mycket tydli-
gare klargörs att miljökrav och sociala krav får ställas i samband med 
upphandlingsförfaranden så länge alla anbudsgivare ges samma infor-
mation och möjligheter att konkurrera om ett uppdrag. Det är fullt 
tillåtet för en upphandlande enhet att ställa krav exempelvis om an-
ställningsvillkor i nivå med den aktuella situationen i branschen el-
ler miljökrav. Krav om ett systematiskt arbetsmiljöarbete, jämställd-
hetsplan eller icke-diskriminering inom arbetsgivarens verksamhet 
är fullt möjliga att ställa.

Revideringen av gällande EU-direktiv är nu i sin slutfas. Ett nytt 
direktiv väntas komma till beslut runt årsskiftet 2003-04. I detta 
klargörs att upphandlande enheter kan ställa särkskilda krav på hur 
ett kontrakt ska fullgöras, t ex krav som avser miljöhänsyn och so-
ciala hänsyn. Förutsättningen är att kraven är förenliga med gemen-
skapsrätten. 

En påtaglig svaghet med den svenska nu gällande lagen är dock 
att det inte fi nns någon skyldighet för upphandlaren att ställa dessa 
sociala krav eller miljökrav, utan bara en möjlighet.

En annan svaghet i systemet, som inte direkt är knuten till upp-
handlingslagen, är att infl ytandet från de fackliga organisationer, t ex 
när anbudsvillkoren formuleras, och vars medlemmar kommer att 
arbeta med den upphandlade verksamheten inte är tillfredställande. 
Likaså de ibland absurt korta upphandlingstiderna – vilket är förö-
dande både för tryggheten hos de anställda och möjligheterna att 
upprätthålla service och kvalitet.

Det måste därför bli en viktig facklig angelägenhet att påverka 
politiker och framför allt de upphandlande enheterna på olika ni-
våer så att man verkligen utnyttjar den möjlighet som fi nns att se 
till att de anställdas intressen beaktas vid offentlig upphandling. Att 
man utnyttjar möjligheten att formulera särskilda krav, att man tar 
tillvara de anställdas kompetens och erfarenheter när anbudsvillkor 
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ska formuleras och att kontraktstiderna för upphandlad verksamhet 
måste bli längre. 

Det är också en facklig angelägenhet att påverka regeringen så att 
Sverige ratifi cerar ILO-konvention 94, som handlar om arbetsklau-
suler i offentliga kontrakt. Det är helt oacceptabelt att ett samhälle 
använder sig av försämring av anställnings- och arbetsvillkor som ett 
medel för att förbilliga den offentliga verksamheten. 

Vi föreslår

att LO verkar för en kompetent och ansvarsfull upphandlingspraxis 
som sätter kvalité och service i centrum samt att arbetsmiljö, sociala 
villkor och förekomst av kollektivavtal vägs in som viktiga faktorer 
vid antagande av anbud i samband med offentlig upphandling,

att tidigt infl ytande möjliggöras från den fackliga organisation vars 
medlemmar kommer att arbeta med den upphandlade verksam-
heten och 

att den svenska regeringen ratifi cerar ILO-konvention 94 (från 1949) 
om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är part.

18.55
Ökad trygghet för arbete inom entreprenader
Transportarbetareförbundet avd 5, Stockholm

I takt med kommuners besparingskrav ser vi att allt fl er verksamheter 
läggs ut på entreprenad. Det kan gälla allt från stort till smått. När det 
gäller seriösa anbudsgivare är det sällan några problem. De lägger sina 
anbud efter rådande villkor på arbetsmarknaden, de har kollektivavtal 
och försäkringar. Tyvärr är det inte alltid den seriöse som vinner upp-
handlingen. I dagens upphandlingsförfaranden är det oftast den som 
lagt lägst anbud som vinner upphandlingen. Många gånger till priser 
som borde uppfattas som orimligt låga.

Hur kan man då som entreprenör vinna upphandlingar frågar 
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man sig. Naturligtvis så kan man bedriva sin verksamhet på ett rent 
brottsligt sätt och därmed kunna lägga låga anbud. Det är naturligt-
vis ingen bra lösning då man ofta har vunnit en entreprenad som 
sträcker sig över fl era år.

Nej men det man kan göra är att man inte betalar ut löner som 
motsvarar marknadens gällande villkor och det utan att anklagas som 
brottsling. Vi har redan hört talas om ”Latinolöner”, ”Ungdomslöner” 
”Balkanlöner” med mera. Endast fantasin sätter stopp för att hitta 
namn på något som inte är annat än rena slavlöner.

Vår tro är att vi skulle vara långt hjälpta om vi redan i upphand-
lingsunderlagen kunde kräva kollektivavtalsmässiga löner. De fi nns 
de som hävdar att det skulle kränka den negativa föreningsrätten, 
det anser vi är fel. Ingen skulle behöva tvingas in i en arbetsgivaror-
ganisation. Däremot ska kravet vara att ett ”Hängavtal” tecknas med 
avtalsbärande förbund.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

att på alla lämpliga sätt arbeta för att göra det möjligt att kunna kräva 
kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

18.56
Arbetskraftsinvandring
Metallindustriarbetareförbundet avd 132, Fagersta

Frågan om arbetskraftsinvandring har åter hamnat i rampljuset dels 
beroende på östutvidgningen av EU, dels den formella rörlighet som 
detta innebär för arbetskraften. Den åldrande befolkningen/arbetskraf-
ten i Sverige är också en faktor i sammanhanget. Allt fl er ska ”försör-
jas” av en mindre arbetsstyrka. 

Vilka påfrestningar kommer detta att medföra för vår gemen-
samma välfärd?

En ökad arbetskraftsinvandring betyder att fl era kan vara med och 
arbeta och därigenom bidra till vår gemensamma välfärd. Borgerliga 
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partier med folkpartiet i spetsen ser frågan om arbetskraftsinvand-
ring som en förevändning att kräva en upplösning av kollektivavtal 
och arbetsrätten. Och utan att låta sig generas förordar man en ar-
betskraftsinvandring i form av ett gästarbetarsystem där arbetsgivar-
nas godtycke härskar.

I dagsläget ”påtvingas” många invandrare att bli F-skatteföretaga-
re och är i praktiken helt beroende av en uppdragsgivare. 

Fackföreningsrörelsen behöver inta en offensiv strategi för att kun-
na verka för en fortsatt bra välfärd och att kollektivavtalen och ar-
betsrätten även fortsättningsvis ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att en lagändring som medför att anställningsförhållanden ska vara 
huvudregel och där F-skattesedel endast kan förekomma efter en 
längre tids vistelse i Sverige,

att all offentlig verksamhet ska genomföra upphandling på ett sådant 
sätt att krav ställs på entreprenörer och underentreprenörer utifrån 
gällande kollektivavtal och arbetsrätt och

att utarbeta ett program för organisationens syn på en framtida ar-
betskraftsinvandring där behovet av starka kollektivavtal och en 
utvecklad arbetsrätt framhålls.

18.57
Bekämpa ekonomisk brottslighet
Handelsanställdas förbund, Hotell och Restaurang Facket och Trans-
portarbetareförbundet 

Sverige har i en internationell jämförelse låg andel svartarbete i pro-
cent av BNP. Den ekonomiska brottsligheten omsätter dock likväl sto-
ra belopp. Det gäller allt från grov ekonomisk brottslighet där andra 
typer av brott är inblandade till utbetalning av svarta löner. Vad gäller 
just ekonomisk brottslighet är utredningstiderna så långa att det allt-
för ofta leder till att brottet hinner preskriberas innan åtal väcks. Inte 



a r b e t e  å t  a l l a  |  5 1 3

bara den brottsutredande delen lider av resursbrist utan detsamma gäl-
ler även de brottsbekämpande och granskande insatserna.

Det fi nns fl era faror med den ekonomiska brottsligheten. En är själv-
fallet den direkta effekten av att pengar som skulle kunna användas till 
annat, till exempel barnomsorg och sjukvård, istället tillfaller privat-
personer och i vissa fall fi nansierar tyngre brottslighet. Ett annat och 
på sikt mer allvarligt problem är på vilket sätt ekonomisk brottslighet 
undergräver viljan att betala skatt. Om vissa människor undkommer 
skatt utan att åtgärder vidtas kan systemet upplevas som orättvist av 
dem som sköter sig samtidigt som den som bryter mot det premieras. 
På så sätt fi nns det en stor risk att betalningsviljan hos dem som följer 
lagar och regler minskar vid en ökning av brottsligheten. Dessutom 
snedvrids konkurrensen mellan de företag som sköter sig och därige-
nom får högre kostnader jämfört med de företag som fuskar och slip-
per undan kostnader som skatt och arbetsgivaravgifter. 

En av de branscher som uppmärksammats för omfattande svart- 
arbete och oredovisade inkomster är frisörbranschen. Varannan fri-
sörföretagare deklarerar en årsinkomst under 100 000 kronor, trots 
att avtalsenlig lön är ungefär dubbelt så hög. Skattefusket inom bran-
schen kostar samhället cirka 2,5 miljarder kronor varje år. Berörda 
myndigheter menar att situationen kan vara likartad i fl era små före-
tag där kontant betalning är vanlig såsom mindre restauranger, hant-
verkare, kaféer, småbutiker och kiosker.

Vi menar därför att kampen mot den ekonomiska brottsligheten 
måste tas på allvar och att vi måste arbeta för ökade resurser till det-
ta. Att arbeta för att branschsaneringsråd bildas är också av vikt. Ett 
sätt att öka upptäckten och därmed stävja den ekonomiska brott-
ligheten är att skattemyndigheterna ges ökade befogenheter och in-
strument att kontrollera företagen. Oannonserade besök av företag 
för att gå igenom räkenskaperna kan vara ett medel. 

Under det senaste året har också en debatt förts om straffen för 
dem som lagförts för ekonomisk brottlighet. Det rimmar illa med 
den allmänna rättsuppfattningen att snatteri ska bestraffas hårdare 
än ekonomisk brottslighet som omfattat större summor. Även om 
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så givetvis inte alltid är fallet så är de fall som uppmärksammats lik-
väl så graverande att det fi nns skäl att arbeta för strängare straffsat-
ser vid ekonomisk brottslighet.

Vi föreslår att LO verkar för 

att bekämpandet av den ekonomiska brottligheten intensifi eras och 
tilldelas erforderliga medel,

att branschsaneringsråd för berörda branscher bildas och

att straffsatser och påföljder för ekonomisk brottlighet skärps.

18.58
Motverka ekobrott inom kontantbranscherna
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm, Fastighetsanställdas 
Förbund avd 1, Stockholm, Kommunal Stockholms län, Handelsan-
ställdas Förbund avd 20, Stockholm och Metallindustriarbetareför-
bundet avd 1, Stockholm

Regeringen tilldelade i mars 2001 ekobrottsmyndigheten 2 miljoner 
kronor för att i samarbete med Sveriges frisörföretagare, Handelsan-
ställdas förbund, Riksskatteverket och skattemyndigheten i Malmö 
driva ett pilotprojekt mot ekobrott inom frisörbranschen.

Projektets syfte var att samla erfarenheter för att genomföra mer 
generella åtgärder mot ekobrott. Fokus har varit på att sprida informa-
tion till allmänheten, uppmuntra frisörföretag till en frivillig certifi ering 
och att informera företagen genom preventiva besök (PEK-besök).

Bakgrunden till projektet är att frisörbranschen får en allt större 
svart sektor. Varannan frisörföretagare deklarerar en årsinkomst under 
100 000 kronor, trots att avtalsenlig lön är ungefär dubbelt så hög.

Skattefusket inom branschen beräknas kosta samhället cirka 2,5 
miljarder kronor varje år. Detta leder till att seriösa frisörföretagare 
blir utkonkurrerade, skattemoralen och arbetsrätten undergrävs. Kri-
minella gäng tar över frisörföretag och det fi nns dessutom misstan-
kar om penningtvätt inom branschen. En konkret åtgärd att minska 
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detta samhällsekonomiska svinn är införande av licensavgifter eller 
schablonskatt som det också kallas. Denna avgift tvingar företaget att 
betala en grundläggande skatt för att få utöva verksamheten.

Projektet har studerat det norska systemet. I Norge infördes 1998 
krav på kassaapparater inom frisörsbranschen och det fi nns sedan ti-
digare branschspecifi ka krav för att minska fusket samt möjligheten 
att göra oannonserade kontroller. Dessutom fi nns ett register över 
alla arbetsgivare och deras anställda.

Projektet kan sammanfattas:

–  Samverkan mellan myndigheter och organisationer skapar nya 
möjligheter till åtgärder och är en central förutsättning.

–  Budskapet i informationskampanjen i Malmö nådde fram. Föränd-
ringar i attityder har statistiskt kunnat påvisas.

–  Över 25 procent av branschens företag i Malmö accepterade frivil-
ligt certifi ering under projektets fyra månader.

Erfarenheterna från detta och liknande projekt visar på behovet 
av mer samordnade insatser och att vissa uppenbara kryphål ome-
delbart måste täppas till. 

Vi föreslår

att LO ska verka för att lag om icke manipulerbara kassaapparater 
inom kontanthandeln införs,

att LO kräver att registreringsbevis ska fi nnas gällande ägarförhållanden 
och de anställda,

att LO verkar för legitimationsskyldighet för arbetsgivare och an-
ställda,

att LO verkar för att försvåra svart arbete genom att arbetsgivare må-
nadsvis måste redovisa namn och personnummer på de anställda när 
källskatt och arbetsgivaravgifter inbetalas till skattemyndigheten och

att LO ställer sig bakom kravet på licensavgifter/schablonbeskatt ning.
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18.59
Ekonomisk brottslighet på arbetsmarknaden
Metallindustriarbetareförbundet avd 112, Trollhättan och Industri-
facket avd 12, Bohuslän-Dal

I det Sverige som vi ibland säger har ”världens starkaste fackförenings-
rörelse” fi nns ekonomisk brottslighet. Den fi nns på många områden i 
samhället och är ett begrepp som beskriver många typer av brott. Ge-
mensamt är att det främst sker inom näringsverksamhet med syftet 
att berika sig själv och öka sina egna inkomster genom att undanhålla 
svenska folket dess rättmätiga del av skatter och avgifter.

Den ekonomiska brottsligheten sägs ibland kosta samhället 100 
miljarder årligen, olika uppgifter knutna till olika verksamheter och 
branscher är vanliga. Flera projekt och kartläggningar har skett. Näs-
tan varje regering har vid olika tillfällen deklarerat hur viktigt det 
är att beivra ekobrott. Skattemyndigheter, Ekobrottsmyndigheten 
och åklagarväsen utreder och beivrar de fall som upptäcks på det-
ta område.

Men var fi nns fackföreningsrörelsen? Att arbeta mot ekonomisk 
brottslighet på arbetsmarknaden, ofta knutet till kostnader för ar-
betskraft, skatter och avgifter borde vara ett av fackföreningsrörel-
sens självklara verksamhetsområden.

I stadgar och regler – olika policybeslut beskrivs hur fackförening-
en ska värna och tillvarata medlemmarnas intressen. Hur kan man då 
i stort sett stillatigande åse hur lönedumpning, svartarbete, konkurs-
planering och olika varianter av ekobrott, underminerar och starkt 
begränsar medlemmarnas rätt ”att arbeta sig till välfärd”?

I Sverige – i samhället råder välfärd och det fi nns mycket fi nt som 
behöver göras. Behoven är stora, det kostar pengar. Behovet av till-
växt som en god grund för detta, framhålls alltför ofta. Stor enig-
het råder om tillväxtens välsignelse. Att inte arbeta mot ekonomisk 
brottslighet blir då snarare att främja missväxt.

Inom LO fi nns många branscher. I vissa är ekobrotten mer syn-
liga och kanske vanligare inslag. Men det fi nns överallt, alla drabbas. 
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Ingen kan svärja sig fri och alla påverkas. Frågan är när, hur, kom-
mer hela fackföreningsrörelsen tillsammans, ”världens starkaste” att 
visa musklerna och fullgöra sina skyldigheter mot medlemmarna i 
ett engagemang mot ekonomisk brottslighet. Eller är detta bara ett 
”särintresse” för vissa förbund och branscher?

Vi föreslår att LOs får i uppdrag att verka för 

att genom opinionsbildning och informationskampanjer verka för 
större insikt om ekobrott,

att tillsammans med andra fackliga organisationer, arbetsgivare, myn-
digheter och förvaltningar verka för sund konkurrens på arbets-
marknaden,

att genom facklig-politisk påverkan, verka för införande av lagstiftade 
entreprenadavdrag i enligt med SOU 2002:15,

att genom facklig-politisk påverkan, verka för att reglerna för innehav 
av F-skattsedel skärps så att förtäckt arbetskraftsentreprenad- och 
uthyrningsverksamhet ej kan ske,

att genom facklig-politisk påverkan, verka för att det vid offentlig 
upphandling inom kommuner och landsting införs regler om viten 
när ej skatter och avgifter inbetalats eller säkrats,

att initiera bildandet av tvärfackliga nätverk mellan fackavdelningar 
och fackliga företrädare med syfte att verka för ”justa” villkor på 
arbetsmarknaden,

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

att erbjuda tvärfacklig utbildning för fackliga företrädare om eko-
brott.
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18.60
Ekobrottsbekämpning
Livsmedelsarbetareförbundet avd 4, Stockholm, Metallindustriarbe-
tareförbundet avd 1, Stockholm och Handelsanställdas Förbund avd 
20, Stockholm

Till de senaste LO-kongresserna har fl era förbund krävt mer kraftful-
la insatser mot den ekonomiska brottsligheten. 1996 antog LO-kon-
gressen att LO skyndsamt skulle skapa en organisation för upplysning 
och information gällande ekonomisk brottslighet. Åren 1996 – 2002 
hände inte mycket. Under innevarande kongressperiod har denna ak-
tivitet fortsatt.

Den ekonomiska brottsligheten har idag grepp om hela branscher 
och omsätter stora belopp, detta trots att Sverige har bland Europas 
lägsta andel svartarbete i procent av BNP. Självfallet är det svårt att 
exakt veta storleken men ekobrottsmyndigheten uppskattar att staten 
undandras nästan 100 miljarder i skatt och avgifter. Det fi nns fl era fa-
ror med den ekonomiska brottsligheten. Dels uteblivna skatteintäk-
ter men också viljan att betala en hög skatt när andra uppenbarligen 
kommer undan. 100 miljarder motsvarar i stort landets kostnader för 
rättsväsende, försvar, hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Möjligheten att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är stor 
om den politiska viljan fi nns men det behövs kraftfulla resurstillskott 
och en rad olika åtgärder.

Det är helt uppenbart att ökade resurser till ekobrottsbekämpan-
de myndigheter skulle vara en samhällsekonomiskt lönsam investe-
ring. Den ekonomiska brottsligheten kan inte bekämpas endast ge-
nom kontrollåtgärder. Det krävs även långsiktiga åtgärder i form av 
fördjupad samverkan mellan myndigheter och organisationer samt 
en förstärkt och utvecklad attitydpåverkan. En sådan är att redan i 
skolan lära sig se sambanden mellan skatt och välfärd samt att fack-
föreningsrörelsen har med budskapet på kurser och konferenser.

LO-distriktet i Stockholms län har sedan fl era år med framgång 
arrangerat konferenser mellan förbundsavdelningarna och ekobrotts-
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bekämpande myndigheter. Konferenser som höjt medvetandet, ut-
vecklat samarbetet och effektiviserat arbetet mot ekobrott.

Det fi nns ett stort behov av att motsvarande samordningskonfe-
renser som de som genomförs i Stockholm anordnas i hela landet. 
Örebro län startade motsvarande verksamhet under hösten 2003. 
Det torde vara uppenbart att fackföreningsrörelsen har en betydel-
sefull roll i det brottsförebyggande arbetet. Enskilda förbund deltar 
idag i samarbetsprojekt rörande en del av sina branscher. Detta sam-
arbete måste vidgas till fl er förbund och områden.

Med hänvisning till tidigare missförstånd vill vi klargöra att motio-
nen inte syftar till att fackföreningsrörelsen skall ta över samhällets 
ansvar för ekobrottsbekämpning utan vara en samarbetspart för upp-
rätthållande av spelregler och ett värn av det samhälle vi önskar.

Vi föreslår

att LO får i uppgift att skapa en organisation för upplysning, informa-
tion och samverkan för bekämpning av ekobrott,

att LO medverkar till att årliga samordningskonferenser mellan 
ekobrottsbekämpande myndigheten och förbundsavdelningarna 
arrangeras över hela landet,

att LO medverkar till att motsvarande riksövergripande konferenser 
årligen arrangeras,

att LO medverkar till att handlednings- och utbildningsmaterial om 
ekobrottsbekämpning produceras och

att LO medverkar till att samhället avsätter tillräckliga resurser för 
effektiv ekobrottsbekämpning.
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18.61
Ekobrottsbekämpning
SEKO

Till de senaste LO-kongresserna har fl era förbund krävt mer kraftful-
la insatser mot den ekonomiska brottsligheten. 1996 antog LO-kon-
gressen att LO skyndsamt skulle skapa en organisation för upplysning 
och information gällande ekonomisk brottslighet. Detta till trots har 
inte alltför mycket hänt under åren 1996–2002. 

Den ekonomiska brottsligheten har idag grepp om hela branscher 
och omsätter stora belopp, detta trots att Sverige har bland Europas 
lägsta andel svartarbete i procent av BNP. Självfallet är det svårt att 
exakt veta storleken men Ekobrottsmyndigheten uppskattar att sta-
ten undandras nästan 100 miljarder i skatt och avgifter. Det fi nns fl era 
faror med den ekonomiska brottsligheten. Dels uteblivna skatteintäk-
ter men också viljan att betala en hög skatt när andra uppenbarligen 
kommer undan. 100 miljarder motsvarar i stort landets kostnader för 
rättsväsende, försvar, hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Möjligheten att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är stor 
om den politiska viljan fi nns men det behövs kraftfulla resurstillskott 
och en rad olika åtgärder. Det är helt uppenbart att ökade resurser 
till ekobrottsbekämpande myndigheter skulle vara en samhällseko-
nomiskt lönsam investering. Den ekonomiska brottsligheten kan inte 
bekämpas endast genom kontrollåtgärder. Det krävs även långsikti-
ga åtgärder i form av fördjupad samverkan mellan myndigheter och 
organisationer samt en förstärkt och utvecklad attitydpåverkan. En 
sådan är att redan i skolan lära sig se sambanden mellan skatt och 
välfärd samt att fackföreningsrörelsen har med budskapet på kur-
ser och konferenser.

LO-distriktet i Stockholms län har sedan fl era år med framgång 
arrangerat konferenser mellan förbundsavdelningarna och ekobrotts-
bekämpande myndigheter. Konferenser som höjt medvetandet, ut-
vecklat samarbetet och effektiviserat arbetet mot ekobrott.

Det fi nns ett stort behov av att motsvarande samordningskonfe-
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renser som de som genomförs i Stockholm anordnas i hela landet. 
Örebro län startade motsvarande verksamhet under hösten 2003. 
Det torde vara uppenbart att fackföreningsrörelsen har en betydel-
sefull roll i det brottsförebyggande arbetet. Enskilda förbund deltar 
idag i samarbetsprojekt rörande en del av sina branscher. Detta sam-
arbete måste vidgas till fl er förbund och områden.

Med hänvisning till tidigare missförstånd vill vi klargöra att mo-
tionen inte syftar till att fackföreningsrörelsen ska ta över samhällets 
ansvar för ekobrottsbekämpning utan vara en samarbetspart för upp-
rätthållande av spelregler och ett värn av det samhälle vi önskar.

Vi föreslår

att LO får i uppgift att skapa en organisation för upplysning, informa-
tion och samverkan för bekämpning av ekobrott,

att LO medverkar till att årliga samordningskonferenser mellan 
ekobrottsbekämpande myndigheten och förbundsavdelningarna 
arrangeras över hela landet,

att LO medverkar till att motsvarande riksövergripande konferenser 
årligen arrangeras,

att LO medverkar till att handlednings- och utbildningsmaterial om 
ekobrottsbekämpning produceras och

att LO medverkar till att samhället avsätter tillräckliga resurser för 
effektiv ekobrottsbekämpning.
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18.62
Ekobrottsbekämpning
Fastighetsanställdas Förbund

Till de senaste LO-kongresserna har fl era förbund krävt mer kraftful-
la insatser mot den ekonomiska brottsligheten. 1996 antog LO-kon-
gressen att LO skyndsamt skulle skapa en organisation för upplysning 
och information gällande ekonomisk brottslighet. Åren 1996–2002 
hände inte mycket. 

Den ekonomiska brottsligheten har idag grepp om hela branscher 
och omsätter betydande belopp. Det fi nns fl era faror med den eko-
nomiska brottsligheten. Skatteintäkter uteblir men också viljan att 
betala en hög skatt när andra uppenbarligen kommer undan. 

Möjligheten att bekämpa den ekonomiska brottsligheten är stor om 
den politiska viljan fi nns men det behövs kraftfulla resurstillskott och en 
rad olika åtgärder. Det är helt uppenbart att ökade resurser till ekobrotts-
bekämpande myndigheter skulle vara en samhällsekonomiskt lönsam 
investering. Den ekonomiska brottsligheten kan inte bekämpas endast 
genom kontrollåtgärder. Det krävs även långsiktiga åtgärder i form av 
fördjupad samverkan mellan myndigheter och organisationer samt en 
förstärkt och utvecklad attitydpåverkan. En sådan är att redan i skolan 
lära sig se sambanden mellan skatt och välfärd samt att fackförenings-
rörelsen har med budskapet på kurser och konferenser.

LO-distriktet i Stockholms län har sedan fl era år med framgång 
arrangerat konferenser mellan förbundsavdelningarna och ekobrotts-
bekämpande myndigheter. Konferenser som höjt medvetandet, ut-
vecklat samarbetet och effektiviserat arbetet mot ekobrott.

Det fi nns ett stort behov av att motsvarande samordningskonfe-
renser som de som genomförs i Stockholm anordnas i hela landet. 
Örebro län startade motsvarande verksamhet under hösten 2003. 
Det torde vara uppenbart att fackföreningsrörelsen har en betydel-
sefull roll i det brottsförebyggande arbetet. Enskilda förbund deltar 
idag i samarbetsprojekt rörande en del av sina branscher. Detta sam-
arbete måste vidgas till fl er förbund och områden.
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Vi vill klargöra att motionen inte syftar till att fackföreningsrö-
relsen ska ta över samhällets ansvar för ekobrottsbekämpning utan 
vara en samarbetspart för upprätthållande av spelregler och ett värn 
av det samhälle vi önskar.

Vi föreslår därför att LO verkar för

att fortsättningsvis agera för bekämpning av ekobrott genom upplys-
ning, information och samverkan, 

att årliga samordningskonferenser mellan ekobrottsbekämpande myn-
digheten och förbundsavdelningarna arrangeras över hela landet, 

att  motsvarande riksövergripande konferenser årligen arrangeras,

att handlednings- och utbildningsmaterial om ekobrottsbekämpning 
produceras och

att samhället avsätter tillräckliga resurser för effektiv ekobrottsbekämp-
ning.

18.63
Kampen mot den ekonomiska brottsligheten
Transportarbetareförbundet avd 12, Malmö

Kraven på rättvis fördelning och solidarisk betalning mot anarki och 
slapphänthet, krav om ordning och reda, har alltid varit djupt rotade i 
den fackligt politiska arbetarrörelsen. Det kom bl a till uttryck vid dis-
kussionen på förra kongressen om hur vi inom LO-kollektivet ska ar-
beta mot den ekonomiska brottsligheten. Diskussionerna var stundtals 
intensiva men resulterade i att under kongressperioden har en konkret 
handlingsplan, en facklig strategi, arbetats fram för hur vi rent fackligt 
ska kunna bekämpa ekonomisk brottslighet.

Det fackliga ansvaret i kampen mot ekonomisk brottslighet är i 
första hand att värna och upprätthålla kollektivavtalet. Kollektivav-
talets helgd är därför kärnan i strategin. Om inte strategin endast ska 
bli en utfyllnad i bokhyllan, utan ett effektivt verktyg för att upp-
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rätthålla kollektivavtalets helgd, måste resurser anslås. Resurser så 
att vi tillsammans förmår omsätta strategin i vårt vardagsfackliga ar-
bete, lokalt såväl som centralt. Kampen mot den ekonomiska brotts-
ligheten handlar om vår förmåga att upprätthålla kollektivavtalets 
trovärdighet, därför måste LO tillsätta resurser för att samordna och 
sprida erfarenheter till förbunden. Givetvis måste samtliga förbund 
utbildas i hur man använder strategin/handboken i de sammanhang 
där ekonomiska oegentligheter kan förekomma, dvs i snart sagt var-
je förändring av företagens verksamhet.

Den ekonomiska brottsligheten är en svulst som alltmer aggres-
sivt sprider sig till snart sagt hela samhällskroppen. Den svarta eko-
nomin urholkar därmed våra gemensamma ekonomiska resurser och 
vår förmåga att fi nansiera och upprätthålla samhällelig välfärd. Den 
ekonomiska brottsligheten är ett stort hot mot välfärden, det ser vi 
mer eller mindre dagligen i rapporter om nedskärningar och för-
sämringar i välfärdssystemen. Försämringar som hade kunnat und-
vikas om all verksamhet hade kunnat beskattas. Ekobrottslingar är 
välfärdens dödgrävare och måste behandlas som samhällsfarlig ohy-
ra. Från facklig sida har vi tagit upp kampen mot ekobrottsligheten 
i den djupa insikten att kampen i grunden handlar om kollektivav-
talens vara eller inte vara.

Från facklig sida kan och ska vi inte ta myndighetsansvar. Det är 
regeringen och politikens ansvar att se till så att myndigheterna får 
de ekonomiska och juridiska resurser som krävs för att effektivt be-
kämpa den ekonomiska brottsligheten. Det duger inte att bara vid 
högtidliga tillfällen, eller vid allehanda avslöjanden, tala om nödvän-
digheten att åtgärda och bestraffa. Det gäller att se till att de juri-
diska verktygen duger till och kan användas. Det gäller att se till att 
länsstyrelser, polisen och skattemyndigheterna har de resurser som 
krävs för bekämpandet av ekobrottsligheten. Vi vet sedan tidigare 
att varje investerad krona i bättre kontroll ger tiofalt tillbaka. Inves-
teringar i bättre myndighetskontroll är därför aldrig en dålig affär 
för samhället. Regeringen måste i praktiken visa att den insett att 
den svarta ekonomin är en outnyttjad skattebas som kan fi nansiera 
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såväl höjning av a-kassenivån som regionalpolitiska utjämningar av 
välfärdssystemet. Det krävs effektiva åtgärder och en kraftfull lag-
stiftning för att kampen mot den ekonomiska brottsligheten ska bli 
framgångsrik.

LO har påbörjat ett arbete om ekonomisk brottslighet men har inte 
levt upp till besluten från föregående kongress. Vad som åstadkommits 
uppfyller inte på långt när uppdraget från föregående kongress.

Vi föreslår

att LO skapar en organisation för upplysning, information och bekämp-
ning av ekobrott,

att problemen kring den ekonomiska brottsligheten och dess konse-
kvenser för såväl utövare som samhället i övrigt ska ingå som ämne 
i de fackliga studierna,

att LO driver frågan om bekämpning av ekobrott, bl a frågan om olika 
typer av kontroller vid F-skattsedel och etablering som en politisk 
fråga gentemot ansvariga politiska instanser och organ och

att LO för detta avseende avsätter tillräckliga resurser för att ta ett 
samlat grepp om problemen kring ekonomisk brottslighet.

18.64
Rädda kollektivavtalen i servicenäringarna
Transportarbetareförbundet och Fastighetsanställdas Förbund

Under de senaste decennierna har kollektivavtalens ställning försvagats 
markant. Processen har varit successiv utan dramatiska språng eller en-
tydiga drivkrafter. Tvärtom är orsakerna ytterst sammansatta och de 
förenas egentligen bara av att de underminerar den svenska modellen 
för fackligt arbete och lönebildning på ett eller annat sätt.

Med en grov kategorisering kan man särskilja fyra undermine-
rande faktorer: den kulturella, den internationella, den politiska och 
den internfackliga.
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Den kulturella dimensionen handlar i första hand om att grund-
läggande fackliga principer har fått allt mindre genomslag i det all-
männa medvetandet. Kunskapen är mycket bristfällig om hur ett kol-
lektivavtal egentligen fungerar och om hur den svenska modellen är 
uppbyggd, utan lagstadgade miniminivåer för löner.

Den bristande medvetenheten kan få förödande konsekvenser. 
Hela systemet förutsätter att det fi nns aktiva medlemmar som för-
står de fackliga principerna och ställer upp för deras försvar på i stort 
sett varenda arbetsplats. Om inte denna ytterst fi nmaskiga försvars-
linje upprätthålls är risken uppenbar att företag som obehindrat bry-
ter mot kollektivavtalen kan konkurrera ut företag som följer avtalen 
och i övrigt sköter sina förpliktelser gentemot samhället.

Riskerna ökar genom att politiken så ensidigt inriktas på infl a-
tionsbekämpning och genom att den normbildande medelklassen så 
tydligt markerar att den är villig att strunta i samhälleliga regelverk 
och solidaritetsprinciper till förmån för billiga tjänster.

Den internationella faktorn har fl era dimensioner. Sedan årtion-
den har vi sett hur tillverkningsindustrin koncentrerar sin verksam-
het och tenderar att fl ytta produktionen till låglöneländer. Utveck-
lingen har lett till drastiska strukturrationaliseringar i hela den indu-
strialiserade västvärlden.

Tendensen att fl ytta industrin till platser där arbetskraften är billig 
har varit så tydlig att det fi nns fog att beskriva Sverige som ett ser-
vice- och tjänstesamhälle, snarare än som ett industrisamhälle. Den 
nya samhällstypen ställer fackföreningsrörelsen inför helt nya utma-
ningar. Nu handlar det inte längre om att arbetstillfällena fl yttas till 
länder med låga löner. Nu handlar det om att nödställda människor 
från låglöneländer kommer till oss och tvingas erbjuda sin arbets-
kraft till ett mycket lågt pris.

I fl ertalet västländer har den tendensen lett till utvecklingen av 
ett hårdexploaterat och underbetalt serviceproletariat som knappt 
omfattas av några normala stödsystem. Också i Sverige har det visat 
sig svårt att integrera de nya medborgarna i arbetslivet. Här försvå-
ras integrationsprocessen av ett segdraget fl yktingmottagande och 
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nu när EU utvidgas med tio nya medlemsstater, där lönenivåerna 
ligger långt under dem i det övriga EU, ökar problemen påtagligt. 
Såväl anställd arbetskraft som gränsöverskridande företag tenderar 
att sälja tjänster till ett pris som omöjliggör avtalsenliga villkor för 
dem som utför arbetet. Den sammantagna bilden blir att kollektiv-
avtalen inom särskilt de privata service- och byggsektorerna utsätts 
för en allt svårare press neråt. När ett stort antal människor säljer 
sin arbetskraft till ett pris som understiger avtalens minimiregler 
kan avtalen så småningom undermineras så svårt att de inte längre 
får något faktiskt genomslag. Avregleringen av Taxi och det påföl-
jande haveriet av Transports taxiavtal är det tydligaste exemplet på 
hur illa det kan gå. Där ledde en kombination av överetablering och 
prisfall till att marknadspriset på taxiresor blev så lågt att företagen 
inte kunde bära kostnaderna för vare sig kollektivavtal eller samhäl-
leliga förpliktelser.

I en sådan situation kan Sveriges förmåga att leva upp till regler-
na i EUs utstationeringsdirektiv ifrågasättas. När Sverige anslöt sig 
till den Europeiska Unionen begärde vi och fi ck ett undantag från 
normalregeln att staten ska garantera likabehandling av arbetskraft 
från EU-länderna. Den principen ska istället garanteras av kollektiv-
avtalens allmänna genomslagskraft. Med den nuvarande utveckling-
en kan det, inom en överskådlig framtid, ifrågasättas om fackfören-
ingsrörelsen verkligen klarar den uppgiften.

Den politiska faktorn är minst lika mångfacetterad. De många 
avregleringarna har samfällt lett till ökat tryck mot kollektivavtalen. 
Överstarka upphandlingsorganisationer i industri och offentlig sek-
tor pressar ofta sina leverantörer alltför hårt och när kostnadsjakten 
kombineras med okontrollerade kedjor av underentreprenörer blir 
effekterna förödande: dåliga företag som bryter mot allt, konkurre-
rar ut skötsamma företag som försöker sköta sig. 

På det politiska planet har dessutom den romantiska synen på 
avregleringar kombinerats med en allmän ovilja/oförmåga att ut-
öva myndighetskontroll och relevant tillsyn. Den sammantagna bil-
den blir att den ena branschen efter den andra riskerar att hamna i 
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ett moras av underprissättning och social dumpning om inte politi-
ken inriktas på en mer aktiv kontroll av att företag lever upp till sina 
samhälleliga förpliktelser.

Den politiska undermineringen av kollektivavtalen ökar också i 
takt med att den allmänna välfärdspolitiken försvagas. Företeelser 
som full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik och hög a-kassa 
fungerar som stöd för det fackliga arbetet och kollektivavtalen, och 
när stödet försvagas på något eller några av områdena så försvagas 
också de fackliga förutsättningarna.

Även den fackliga rörelsen har brustit i vaksamhet. Efter ett antal 
årtionden när den fackliga styrkan sågs som självklar började man slar-
va med grundläggande företeelser som starka golv i kollektivavtalen 
och avtalskontroller ute på företagen. Under goda år, och i verksam-
heter där det är tämligen enkelt att upprätthålla en stark, företagsba-
serad facklig organisation leder inte bristfälligheterna till några svårare 
konsekvenser, men inom sektorer som präglas av småskalighet, höga 
lönekostnader i relation till den totala kostnaden i företaget och hård 
konkurrens ligger det mycket nära till hands att pressa ner lönerna. 
Tendensen ökar om det fi nns stora gap mellan den faktiska genom-
snittslönen och avtalens lägstalöner (dåliga golv) och om det fi nns sto-
ra grupper av arbetslösa som är villiga att arbeta till underpris.

Alla dessa hot riktas i första hand mot dem som arbetar inom 
bygg- och servicesektorerna. Där kokas de kulturella, internationali-
serade, politiska och internfackliga problemen ner till en ytterst svår-
hanterlig soppa av ekonomisk brottslighet, exploatering av nödställ-
da och hot mot kollektivavtalen. LO har redan inlett ett konstruk-
tivt arbete med de här frågorna i ekobrottsutredningen och ”ord-
ning och reda grupperna” som tillsattes i samband med öststatsut-
vidgningens konsekvenser.

Det arbetet måste utvecklas, permanentas och säkerställas mer 
långsiktigt. I solidaritetens namn behöver de mest utsatta förbunden 
ett aktivt stöd från LO och de övriga LO-förbunden i ambitionerna 
att säkerställa allmänt tillämpade kollektivavtal i de problematiska 
branscher de har att organisera.
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Vi föreslår

att arbetet i ”ordning och reda gruppen” utvecklas och säkerställs eko-
nomiskt i en långsiktig plan som syftar till att säkerställa generell till-
lämpning av kollektivavtalen inom bygg- och servicesektorerna,

att LO även fortsättningsvis driver de politiska förändringskrav som 
formuleras i samband med behandlingen av EUs öststatsutvidg-
ning,

att arbetet med att styra politik och myndighetsutövning mot effek-
tivare ekobrottsbekämpning och en tydligare tillsyn över proble-
matiska branscher intensifi eras och

att LO iscensätter ett brett informations- och utbildningsarbete som 
syftar till att öka den allmänna medvetenheten om vilken roll 
kollektivavtalen spelar i den svenska modellen och till att öka 
kunskaperna om hur avtalen fungerar och vad som händer om de 
inte tillämpas.

18.65
Lönedumpning och svartjobb
Byggnadsarbetareförbundet avd 4, Helsingborg

Vi ser idag att svartjobben och därmed mycket dåliga förhållanden 
fi nns på arbetsplatserna. Låga löner ner till 40 kronor i timmen, då-
liga bostadsförhållanden, inga sjuklöner utbetalas och arbetstidslagen 
är helt satt ur spel. Maj 2004 ansluts nya länder till EU och gränser-
na öppnas. Vi vill därför att oseriösa arbetsgivare, som utnyttjar svart 
arbetskraft ska få kännbara straff. Vi vill att våra gästarbetare ska få 
sina rättigheter ”som de ska ha”. Om det ej lyckas kommer kollek-
tivavtalen och arbetsrättslagarna att hotas av total kollaps. Utslagning 
kommer att ske av redan idag svaga grupper som exempelvis de nya 
svenskar som redan idag har en hög arbetslöshet, kommer att drab-
bas av en större segregation.
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Vi föreslår

att LO ser till att information lämnas till den migrerande arbetskraften 
inom landet och i deras länder om deras rättigheter avseende kol-
lektivavtal och arbetsrättslagar som gäller i Sverige,

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,

att straffet för arbetsgivarna som anställer svart arbetskraft ska skärpas 
ordentligt, 

att förstärka arbetstagarebegreppet och se över hur man handlägger 
F-skattesedlar för utländsk arbetskraft och

att Sverige ska införa övergångsregler, så att vi får mer tid att se över 
vårt regelsystem och därmed undvika en social dumpning.

18.66
Lönedumpning och svartjobb
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

Vi ser idag att svartjobben och därmed mycket dåliga förhållanden 
fi nns på arbetsplatserna. Låga löner ner till 10 kronor i timmen, dåli-
ga bostadsförhållanden, inga sjuklöner utbetalas och arbetstidslagen är 
helt satt ur spel. Maj 2004 ansluter nya länder till EU och gränserna 
öppnas. Vi vill därför att oseriösa arbetsgivare, som utnyttjar svart ar-
betskraft ska få kännbara straff. Vi vill att våra gästarbetare ska få sina 
rättigheter ”som de ska ha”. Om det ej lyckas kommer kollektivavta-
len och arbetsrättslagarna att hotas av total kollaps. Utslagning kom-
mer att ske av redan idag svaga grupper som exempel de nya svensk-
ar som redan idag har en hög arbetslöshet, kommer att drabbas av en 
större segregation.



a r b e t e  å t  a l l a  |  5 3 1

Vi föreslår

att LO ser till att informationen lämnas till den migrerande arbetskraf-
ten inom landet och i deras länder om deras rättigheter avseende 
kollektivavtal och arbetsrättslagar som gäller i Sverige,

att straffet för arbetsgivaren som anställer svart arbetskraft ska skärpas 
ordentligt 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.

18.67
Kvalitetsmärke för seriösa företag med avtal
Metallindustriarbetareförbundet avd 133, Lidköping

Att leva som vi lär kan vara svårt, vi tycker det skulle vara bra om LO 
tog fram en symbol för hela LO som skulle tala om att företaget är se-
riöst och att de som arbetar där har kollektivavtal. Då skulle vi med-
vetet och aktivt kunna stödja de seriösa med avtal och slippa gynna 
de oseriösa. Det skulle underlätta vid köp av bil, mat m m samt vid 
till exempel restaurangbesök. 

Det fi nns kända märken typ Svanen, KRAV-odlat m m. 

Vi föreslår 

att LO arbetar fram ett varumärke att använda enligt motionens in-
tentioner.
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18.68
Alkoholtillstånd 
Hotell och Restaurang Facket avd 5, Malmö

Tillståndsmyndigheten idag fungerar inte som andemeningen var när 
förändringen gick igenom från länsstyrelsen till kommunerna. När läns-
styrelsen hade handläggningen var vi som organisation en remissin-
stans innan respektive arbetsgivare fi ck alkoholtillstånd. Idag fi nns det 
ingen återkoppling till oss, vilket innebär att vi som organisation med 
kunskaper om arbetsplatsen och dess verksamhet faller bort.

Arbetsmarknadens parter borde räknas som en tillgång i hand-
läggningsförfarandet.

Vi föreslår

att återkoppla arbetsmarknadens parter som remissinstans och

att LO verkar politiskt för motionens intention. 

Utlåtande
Motionerna 18.53 första-fjärde att-satserna, 18.54-18.58, 18.59 

första-sjätte att-satserna, 18.60 första-tredje samt femte att-sat-

serna, 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 och 

21.31 femte att-satsen

18.53 första – fjärde att-satserna

att LO återställer arbetstagarbegreppet på svensk arbetsmarknad,

att LO snarast utreder möjligheterna till förändringar av arbets-
marknads- och skattelagstiftningarna för att stoppa den osunda 
tillfälliga arbetskraftsinvandringen,

att LO visar på möjligheter att inom rådande lagstiftning stoppa 
detta utsugande av arbetskraft och

att LO skapar mera opinion runt denna fråga.
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18.54

att LO verkar för en kompetent och ansvarsfull upphandlingspraxis 
som sätter kvalité och service i centrum samt att arbetsmiljö, 
sociala villkor och förekomst av kollektivavtal vägs in som vik-
tiga faktorer vid antagande av anbud i samband med offentlig 
upphandling,

att tidigt infl ytande möjliggöras från den fackliga organisation vars 
medlemmar kommer att arbeta med den upphandlade verksam-
heten och 

att den svenska regeringen ratifi cerar ILO-konvention 94 (från 1949) 
om arbetsklausuler i kontrakt där offentlig myndighet är part.

18.55

att på alla lämpliga sätt arbeta för att göra det möjligt att kunna 
kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

18.56

att en lagändring som medför att anställningsförhållanden ska vara 
huvudregel och där F-skattesedel endast kan förekomma efter 
en längre tids vistelse i Sverige,

att all offentlig verksamhet ska genomföra upphandling på ett så-
dant sätt att krav ställs på entreprenörer och underentreprenö-
rer utifrån gällande kollektivavtal och arbetsrätt och

att utarbeta ett program för organisationens syn på en framtida 
arbetskraftsinvandring där behovet av starka kollektivavtal och 
en utvecklad arbetsrätt framhålls.

18.57

att bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten intensifi eras 
och tilldelas erforderliga medel,

att branschsaneringsråd för berörda branscher bildas och

att straffsatser och påföljder för ekonomisk brottslighet skärps.
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18.58

att LO ska verka för att lag om icke manipulerbara kassaapparater 
inom kontanthandeln införs,

att LO kräver att registreringsbevis ska fi nnas gällande ägarförhål-
landen och de anställda,

att LO verkar för legitimationsskyldighet för arbetsgivare och an-
ställda,

att LO verkar för att försvåra svart arbete genom att arbetsgivare 
månadsvis måste redovisa namn och personnummer på de 
anställda när källskatt och arbetsgivaravgifter inbetalas till skat-
temyndigheten och

att LO ställer sig bakom kravet på licensavgifter/schablonbeskatt-
ning.

18.59 första – sjätte att-satserna

att genom opinionsbildning och informationskampanjer verka för 
större insikt om ekobrott,

att tillsammans med andra fackliga organisationer, arbetsgivare, 
myndigheter och förvaltningar verka för sund konkurrens på 
arbetsmarknaden,

att genom facklig-politisk påverkan, verka för införande av lagstif-
tade entreprenadavdrag i enligt med SOU 2002:15,

att genom facklig-politisk påverkan, verka för att reglerna för inne-
hav av F-skattsedel skärps så att förtäckt arbetskraftsentrepre-
nad- och uthyrningsverksamhet ej kan ske,

att genom facklig-politisk påverkan, verka för att det vid offentlig 
upphandling inom kommuner och landsting införs regler om 
viten när ej skatter och avgifter inbetalats eller säkrats och

att initiera bildandet av tvärfackliga nätverk mellan fackavdelningar 
och fackliga företrädare med syfte att verka för ”justa” villkor på 
arbetsmarknaden.
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18.60 första – tredje samt femte att-satserna

att LO får i uppgift att skapa en organisation för upplysning, infor-
mation och samverkan för bekämpning av ekobrott,

att LO medverkar till att årliga samordningskonferenser mellan eko-
brottsbekämpande myndigheten och förbundsavdelningarna 

arrangeras över hela landet,

att LO medverkar till att motsvarande riksövergripande konferenser 
årligen arrangeras och

att LO medverkar till att samhället avsätter tillräckliga resurser för 
effektiv ekobrottsbekämpning.

18.61 första – tredje samt femte att-satserna

att LO får i uppgift att skapa en organisation för upplysning, infor-
mation och samverkan för bekämpning av ekobrott,

att LO medverkar till att årliga samordningskonferenser mellan eko-
brottsbekämpande myndigheten och förbundsavdelningarna 
arrangeras över hela landet,

att LO medverkar till att motsvarande riksövergripande konferenser 
årligen arrangeras och

att LO medverkar till att samhället avsätter tillräckliga resurser för 
effektiv ekobrottsbekämpning.

18.62 första – tredje samt femte att-satserna

att fortsättningsvis agera för bekämpning av ekobrott genom upp-
lysning, information och samverkan, 

att årliga samordningskonferenser mellan ekobrottsbekämpande 
myndigheten och förbundsavdelningarna arrangeras över hela 
landet, 

att motsvarande riksövergripande konferenser årligen arrangeras 
och

att samhället avsätter tillräckliga resurser för effektiv ekobrotts-

bekämpning.
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18.63

att LO skapar en organisation för upplysning, information och 
bekämpning av ekobrott,

att problemen kring den ekonomiska brottsligheten och dess kon-
sekvenser för såväl utövare som samhället i övrigt ska ingå som 
ämne i de fackliga studierna,

att LO driver frågan om bekämpning av ekobrott, bland annat frågan 
om olika typer av kontroller vid F-skattsedel och etablering som en 
politisk fråga gentemot ansvariga politiska instanser och organ och

att LO för detta avseende avsätter tillräckliga resurser för att ta ett 
samlat grepp om problemen kring ekonomisk brottslighet.

18.64

att arbetet i ”ordning och reda gruppen” utvecklas och säkerställs 
ekonomiskt i en långsiktig plan som syftar till att säkerställa 
generell tillämpning av kollektivavtalen inom bygg- och service-
sektorerna,

att LO även fortsättningsvis driver de politiska förändringskrav som 
formuleras i samband med behandlingen av EUs öststatsutvidg-
ning,

att arbetet med att styra politik och myndighetsutövning mot effek-
tivare ekobrottsbekämpning och en tydligare tillsyn över proble-
matiska branscher intensifi eras och

att LO iscensätter ett brett informations- och utbildningsarbete som 
syftar till att öka den allmänna medvetenheten om vilken roll 
kollektivavtalen spelar i den svenska modellen och till att öka 
kunskaperna om hur avtalen fungerar och vad som händer om 
de inte tillämpas.

18.65 tredje – femte att-satserna

att straffet för arbetsgivarna som anställer svart arbetskraft ska 
skärpas ordentligt, 

att förstärka arbetstagarebegreppet och se över hur man handläg-
ger F-skattesedlar för utländsk arbetskraft och
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att Sverige ska införa övergångsregler, så att vi får mer tid att se 
över vårt regelsystem och därmed undvika social dumpning.

18.66 första och andra att-satserna

att LO ser till att informationen lämnas till den migrerande arbets-
kraften inom landet och i deras länder om deras rättigheter 
avseende kollektivavtal och arbetsrättslagar som gäller i Sverige 

och

att straffet för arbetsgivaren som anställer svart arbetskraft ska 

skärpas ordentligt.

18.67

att LO arbetar fram ett varumärke att använda enligt motionens 

intentioner.

18.68

att återkoppla arbetsmarknadens parter som remissinstans och

att LO verkar politiskt för motionens intention. 

21.31 femte att-satsen

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

Ordning-och-reda-gruppen
I motion 18.53 tredje och fjärde att-satserna föreslås att LO visar på 

möjligheter att stoppa utsugande av arbetskraft och att mer opinion 

ska skapas i frågor som rör migrerande arbetskraft och arbetstagar-

begreppet. I motion 18.64 andra att-satsen vill motionären att LO även 

fortsättningsvis driver de politiska förändringskrav som formulerades 

i samband med utredningen om EUs östutvidgning. Motion 18.65 

femte att-satsen föreslår att Sverige ska införa övergångsregler.

LOs styrelse lade i remissvaret på Berit Rolléns utredning ”EUs utvidg-
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ning och arbetskraftens fria rörlighet” fram en handlingsplan med 

åtta punkter. I samband med remissvaret bestämde sig LOs styrelse 

för att tillsätta en aktionsgrupp med namnet ”Ordning och reda på ar-

betsmarknaden”. I projektplanen för arbetet är de åtta politikförslag 

som las fram i remissvaret stommen. De åtta förslagen är:

1. Huvudentreprenören måste ges ansvar för underentreprenörens 
skatter och sociala avgifter.

2. Bemanningsföretag måste bli föremål för auktorisation.

3. Fördjupad kontroll och skärpta krav vid utfärdande av F-skattse-
del.

4. Rätt till information för att övervaka att arbetsgivaren följer träf-
fade kollektivavtal.

5. Skärpning av vetoregeln § 39 i Medbestämmandelagen.

6. Sverige måste ratifi cera ILOs konvention 94.

7. Begränsning av tillträdet för arbetskraft från de nya medlems-
länderna när det gäller vägtransporter.

8. Skydd för den svenska handelsfl ottan.

Två arbetsgrupper har bildats, dels en insatsgrupp som jobbar med 

insatser till stöd för det lokala fackliga arbetet för ordning och reda på 

arbetsmarknaden, dels en grupp som jobbar med myndigheterna och 

deras roll. Insatsgruppens huvuduppgift är att ta fram en handbok, en 

facklig verktygslåda, som kan användas av lokala företrädare. Myn-

dighetsgruppen har under hösten träffat runt tio myndigheter som 

jobbar med frågorna om svart och illegal arbetskraft. Utifrån LOs kon-

takter med myndigheterna anordnas under våren seminarier för att 

lyfta upp myndigheternas ansvar och befogenheter. Därutöver kom-

mer rapporter att presenteras för att lyfta fram myndigheternas roll 

för att upprätthålla ordning och reda på arbetsmarknaden. Dessutom 

kommer också informations- och utbildningsinsatser att anordnas för 

att öka medvetenheten om innehållet i handboken.
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Styrelsens uppfattning är att övergångsregler för den fria rörlighe-

ten för anslutningsländernas arbetskraft inte löser alla de problem 

som kan uppstå på arbetsmarknaden, eftersom många av proble-

men uppstår på grund av den fria rörligheten för tjänster. Styrelsen 

anser att det rätta sättet att komma åt problemen, vilka kan komma 

att öka i och med utvidgningen, är att ovanstående åtta punkter 

genomförs.

LO arbetar, som nämnts ovan, aktivt med de frågor som tas upp i 

motionerna och därför bör motion 18.53 tredje och fjärde att-satserna 

anses besvarade. Motion 18.64 andra att-satsen, som tar upp LOs 

åtta krav, bör bifallas. Motion 18.65 femte att-satsen om krav på över-

gångsregler bör avslås. 

Motion 18.56 tredje att-satsen föreslår utarbetandet av ett program för 

organisationens syn på en framtida arbetskraftsinvandring. LO har un-

der de senaste åren bland annat producerat en del rapporter och yttran-

den som i viss mån berört invandring, arbetskraftsinvandring och den 

fria rörligheten av arbetskraft på EU/EES gemensamma arbetsmarknad. 

Inom ramen för arbetet inom ”ordning och reda” kommer man att ta 

fram en rapport under våren som skulle kunna ligga till grund för ett 

program. Det fi nns fl era skäl som talar för behovet av den rapport som 

efterfrågas i motionen och motionen bör därför bifallas.

Motion 18.53 första att-satsen anser att arbetstagarbegreppet ska 

återställas på svensk arbetsmarknad och motion 18.65 fjärde att-sat-

sen vill att man förstärker arbetstagarbegreppet.

Arbetstagarbegreppet är centralt för den arbetsrättsliga lagstift-

ningen. Det är bara genom att bli defi nierad som arbetstagare som 

tillgång ges till de rättigheter och det skydd som till exempel lagen 

om anställningsskydd, medbestämmandelagen och kollektivavtalen 

ger. Arbetsgivare har i alla tider försökt att tillfredsställa sitt behov av 

arbetskraft genom att kringgå arbetstagarbegreppet. Lyckas man med 

det så är dörren vidöppen för att tvinga människor att godta villkor 

som är sämre än vad kollektivavtalen och lagarna säger. Arbetsgiva-
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ren slipper också ifrån sådant som uppsägningstider, jämställdhets-

lag och semesterlag.

Arbetstagarbegreppet är nyckeln till det skydd vi kan ge våra med-

lemmar. Därför är det en av våra absolut viktigaste uppgifter som 

facklig organisation att slå vakt om ett vidsträckt arbetstagarbe-

grepp. Det ska vara mycket svårt, helst omöjligt, att kringgå alla 

skyddsregler för arbetskraften genom att omvandla arbetstagare till 

uppdragstagare och egna företagare. Det är därför med stor oro som 

vi bevittnar en ökande förekomst av vad man anser vara arbets-

tagare med F-skattsedel. 

Arbetstagarbegreppet har fått sin utformning genom en helhets-

bedömning som utvecklats i rättspraxis. I korthet betyder det att F-

skattsedel inte är avgörande för om man är att betrakta som anställd 

eller företagare. LO anser att detta är ett bra system och den praxis 

som vuxit fram är tillfredsställande. Problem fi nns däremot i tillämp-

ningen. Fackliga organisationer upplever ofta maktlöshet när de ställs 

inför en arbetsgivare som påstår att hans arbetstagare är egna företa-

gare med F-skattsedel.

Migrationsverkets rutiner eller skatteverkets praxis vad gäller F-skatt-

sedlar har alltså egentligen inget med arbetstagarbegreppet att göra. 

De påverkar inte arbetstagarbegreppets omfattning eller innebörd. 

Med anledning av vad som ovan anförts bör motion 18.53 första att-

satsen och 18.65 fjärde att-satsen besvaras. 

I motion 18.59 fjärde att-satsen anser man att reglerna för innehav 

av f-skatt skärps och motionären av motion 18.63 önskar i sin tredje 

att-sats att LO driver frågor om utfärdande av F-skattsedlar och etable-

ringsfrågor.

Från ett fackligt perspektiv fi nns i huvudsak två övergripande problem 

kopplade till F-skattsedlar. Dels används de i ekonomisk brottslighet 

vid till exempel skattebrott och handel med svart arbetskraft. Dels 

ökar förekomsten av arbetstagare som ”tvingas” uppträda som upp-
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dragstagare med F-skattesedel. LO har framförallt ställt tre krav när 

det gäller F-skattsedlar: 

1. En fördjupad kontroll av företagarens seriositet vid beviljandet 
av F-skattsedlar.

2. Möjligheterna måste förbättras för att hindra att oseriösa före-
tagare får F-skattsedel. Oegentligheter i samband med deklara-
tion och vissa typer av brottslighet såsom bokföringsbrott ska 
kontrolleras.

3. Den personkrets som kan granskas vid prövning av F-skatt ut-
ökas till att omfatta även andra personer i företaget än företags-
ledaren. 

Dessa frågor har LO senare tillsammans med ansvariga politiker dis-

kuterat för att komma fram till lämpliga åtgärder och dessa att-satser i 

motionerna bör därför bifallas.

Motion 18.53 andra att-satsen föreslår förändringar i arbetsmarknads- 

och skattelagstiftning och motion18.56 första att-satsen föreslår att 

F-skattsedel endast ska kunna användas efter en viss tid i Sverige.

Vi vet att skattelagstiftningen slår väldigt olika när det gäller i vilket 

land utländsk arbetskraft ska betala sociala avgifter och inkomst-

skatt. Här fi nns det troligtvis behov av förändring och en översyn bör 

göras. När det gäller F-skattsedlar för utländska uppdragstagare från 

övriga EU/EES har Sverige ingen möjlighet att införa nationella regler 

för F-skattsedlar som medför att de får svårare att beviljas F-skatt än 

andra. Det innebär att kravet i motion 18.53 ska bifallas medan kravet 

i motion 18.56 ska avslås.

Motion 18.59 tredje att-satsen föreslår att LO ska verka för införandet 

av entreprenadavdrag. Frågan om att införa ett lagstadgat entrepre-

nadavdrag i enlighet med SOU 2002:15, är ett av huvudkraven i de 

åtta punkterna, varför denna att-sats bör bifallas. Frågan om entrepre-

nadavdrag bereds för närvarande inom regeringskansliet. 
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I motionerna 18.59 första att-satsen och 18.64 tredje att-satsen tar 

motionärerna upp frågan om att styra och påverka politiken för att 

bekämpa ekobrott. I motion 18.59 andra att-satsen tas frågan upp om 

hur organisationer, arbetsgivare, myndigheter och förvaltningar kan 

arbeta tillsammans. Detta är centrala frågor i det arbete som görs av 

LO-arbetsgruppen ”Ordning och reda”. Motionerna bör i dessa delar 

bifallas.

Motion 18.59 sjätte att-satsen kräver att LO får i uppdrag att initiera 

bildandet av tvärfackliga nätverk mellan förbundsavdelningarna. 

Inom projektet ”Ordning och reda” har det tagits ett sådant initiativ. 

I samband med de regionala endagskonferenserna som genomförs 

under våren 2004 kommer en aktivitet att startas avseende regionala 

nätverk inom de områden som projektet ”Ordning och reda” verkat. 

Sjätte att-satsen i motion 18.59 bör därför bifallas.

I motion 18.66 första att-satsen föreslås att information om arbets-

tagarnas rättigheter ska lämnas till den migrerande arbetskraften. 

Inom projektet ”Ordning och reda” har behovet av informationsin-

satser riktade till migrerande arbetskraft diskuterats. Det fi nns redan 

idag fl era LO-förbund som trycker upp och överlämnar information 

på fl era språk till migrerande arbetskraft. Det som har diskuterats 

i projektet är fl erspråkiga trycksaker och internetsidor såväl som 

informationskontor enligt den modell som bland annat fi nländska 

FFC har i Tallinn. Informationsbehovet är mycket stort och de fackliga 

organisationernas resurser är begränsade. Att det föreligger ett infor-

mationsbehov är klart och de fackliga organisationerna bör söka ett 

samarbete med myndigheter och andra organisationer för att få klart 

vad som är möjligt att göra. Motionen bör besvaras och arbetet i frå-

gan ska bedrivas vidare i motionärens anda.

I motion 18.64 första att-satsen föreslås att arbetet i ”Ordning och 

reda” ska bli en permanent verksamhet. Styrelsen anser att gruppen 

skulle förlora sitt aktionsinriktade arbetssätt om den blev en perma-

nent grupp. En av arbetsgruppernas viktigaste arbetsuppgifter är just 
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att skapa förutsättningar för att kollektivavtalen ska kunna tillämpas. 

Det som nu görs är att uppmärksamma dagens problem, att skapa 

samverkansformer med myndigheter och ta fram verktyg som gör att 

dessa frågor blir integrerade i det vardagliga fackliga arbetet. Frågan 

om att säkerställa en generell tillämpning av kollektivavtalen avgörs 

ytterst i LOs Råd för avtalsfrågor och motionen bör därför avslås.

Motion 18.64 fjärde att-satsen behandlar informations- och utbild-

ningsinsatser för att öka kunskapen om vilken roll kollektivavtalen 

spelar i den svenska modellen samt öka förståelsen för hur avtalen 

fungerar och vad som händer om de inte tillämpas konsekvent. Styrel-

sen instämmer i motionärens argumentering. Det fi nns redan tecken 

på att våra kollektivavtal i vissa delar inte längre kan upprätthålla de 

ambitioner vi har. Därför har arbetet med att öka insikten kring dessa 

frågor bland annat lett till att en facklig handbok produceras i projek-

tet ”Ordning och reda”. Handboken kommer bland annat att innehålla 

försvaret för våra kollektivavtal. Vidare kommer en handledarutbild-

ning och ett antal endagskonferenser runt om i landet att genomföras 

för att som en första åtgärd öka informationen och utbildningarna 

inom detta område. De krav som motionären reser är redan på väg att 

genomföras och därför bör motionen anses besvarad.

Motionären av motion 21.31 femte att-satsen vill att LO aktivt verkar 

för att skapa system och regelverk som tar tag i problemen med svar-

ta löner, illegal arbetskraft och övrig kriminalitet på arbetsplatser och 

i samhället. LO och förbunden kan själva endast skapa regler genom 

kollektivavtal på arbetsplatserna. Genom avtalen kan vi reglera olika 

områden såsom löner, arbetsmiljö och upphandlingar för att minska 

de hot som kan uppstå mot våra medlemmar på arbetsplatserna. Ge-

nom att samverka och att i framtiden använda oss av vår gemensam-

ma fackliga handbok ökar vi möjligheten att påverka användandet av 

svarta löner. När det gäller övrig kriminalitet på exempelvis Hotell och 

Restaurang Fackets arbetsplatser måste en utökad samverkan mellan 

polis och kommuner vara ett sätt att minska hotbilden. Det kan aldrig 

bli fackets roll att ta över polisens arbete och motionen bör därmed 

anses besvarad.
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Motion 18.65 tredje att-satsen och 18.66 andra att-satsen föreslår 

kraftigt skärpta straff för arbetsgivare som använder sig av svart 

arbetskraft. LO har under fl era års tid bedrivit ett målmedvetet 

arbete mot ekonomisk brottslighet och för ordning och reda på 

arbetsmarknaden. Genom opinionsbildande insatser har LO arbetat 

för att öka medvetenheten om de skadliga effekterna som ekonomisk 

brottslighet och svartarbete för med sig. I sitt nuvarande arbete med 

projektet ”Ordning och reda” arbetar LO också aktivt för att lyfta 

fram myndigheternas roll och att en skärpt kontroll är nödvändig. 

Den skärpta kontrollen är nödvändig för att se till att de som fuskar 

blir upptäckta och därmed fällda. Men det måste betraktas som helt 

naturligt att om arbetet ska vara lyckosamt måste man även skärpa 

de rättsliga påföljderna för arbetsgivare som anlitar svart arbetskraft. 

Eftersom brotten har en så pass skadlig effekt på samhället är det 

motiverat med en påföljd som samtidigt tjänar ett avskräckande syfte. 

18.65 tredje och 18.66 andra att-satsen bör därför bifallas.

Ekonomisk brottslighet
Motionerna 18.57 och 18.58 tar båda sin utgångspunkt i det så kal-

lade ”frisörprojektet” som genomförts mellan Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket, Handelsanställdas förbund och Sveriges frisörföretaga-

re. Problemen är, som motionärerna påtalar, likartade i alla kontant-

branscher och behovet av åtgärder är stort. De problem som lyfts fram 

i rapporten från projektet har diskuterats i det förbundsgemensamma 

projekt som bedrivits av LO inom ekobrottsområdet under kongress-

perioden. De påtalade problemen och förslag till åtgärder fi nns med i 

den rapport som godkänts av LOs representantskap i maj 2003. 

En färdig plan fi nns för hur informations- och utbildningsinsatser ska 

genomföras och hur konkreta och branschinriktade kampanjer ska 

anordnas har tagits fram i rapporten. Kontakter har även tagits mellan 

LO och Justitiedepartementet om samverkan och behov av lagstift-

ningsåtgärder. Resurser har avsatts i LOs budget framöver för att ge-

nomföra planerad verksamhet inom ekobrottsområdet. 
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I motion 18.57 första att-satsen lyfts frågan om att bekämpandet av 

den ekonomiska brottsligheten ska intensifi eras och tilldelas er-

forderliga medel. LOs styrelse har valt att i första hand arbeta med 

dessa frågor i projektet ”Ordning och reda på arbetsmarknaden”. Den 

tidigare ekobrottsgruppens koncept har varit vägledande för detta 

arbete. För LOs del har därmed arbetet mot fusk och ekobrott intensi-

fi erats sedan förra kongressen. Däremot uppfattar vi fortfarande sam-

hällets resurstilldelning som otillräcklig. Ekobrottspolisen behöver 

mer resurser och ett bättre regelverk för ett effektivare arbete. Staten 

behöver även tillskjuta medel för att myndigheter och organisationer 

ska kunna samarbeta och delta i arbetet mot fusk och brottslighet. 

Denna att-sats bör därmed anses besvarad.

I motion 18.57 andra att-satsen föreslås bildandet av ett bransch-

saneringsråd. I motionen går man inte närmare in på hur ett sådant 

råd skulle se ut eller vilka konkreta uppgifter det skulle ha. Proble-

mens omfattning och karaktär skiljer sig avsevärt mellan förbunden 

och deras branscher och därför har man valt olika sätt att organisera 

arbetet. Även intresset från motparterna är avgörande för hur arbetet 

läggs upp. Innan beslut fattas om branschsaneringsråd behöver frå-

gan bearbetas ytterligare i den förbundssammansatta ekobrottsgrup-

pen. Att-satsen bör därmed anses besvarad.

Motion 18.57 tredje att-satsen tar även upp påföljdsfrågan. LO delar 

motionärernas uppfattning att straffsatserna behöver stramas åt. Men 

om dessa brott inte upptäcks blir det inga påföljder alls! Därför är, 

vilket även motionärerna pekar på, också frågorna om kontroll, tillsyn 

och resurser till de verksamma myndigheterna, av yttersta vikt, och 

motionen bör därför bifallas.

I motion 18.58 första att-satsen föreslås en lag om icke-manipulerbara 

kassaapparater, ett förslag som kom fram i det så kallade ”frisörpro-

jektet”. Några sådana kassapparater torde inte fi nnas, men detta 

hindrar inte att kraven på kassaregistreringen behöver skärpas och 

kraven ställas högt, varför första att-satsen i motion 18.58 bör bifallas.
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I motion 18.58 andra att-satsen föreslås registreringsbevis för både 

företag och anställda. Vad som avses berörs inte i motionen. För 

företagens del torde det röra sig om de handlingar som utfärdas i 

samband med företagets bildande. Vad som avses med registrerings-

bevis i förhållande mot anställda är mer oklart. Det är även oklart vil-

ket syfte registreringsbevisen ska tjäna. Mot bakgrund av dessa oklar-

heter bör att-satsen anses besvarad och frågan om registreringsbevis 

överlämnas till LOs särskilda ekobrottsgrupp. 

I motion 18.58 tredje att-satsen föreslås legitimationsskyldighet. Le-

gitimationsskyldighet är en balansgång mellan nödvändig insyn och 

personlig integritet. I samband med MBL-förhandlingar fi nns redan 

effektiva regler för behörighetskontroll. Tanken att fackföreningen 

skulle agera myndighet och tränga sig in på arbetsplatser för olika 

personkontroller av mer allmänpreventiva orsaker avvisar vi däremot. 

En skärpt behörighet för myndigheter att kontrollera identiteten på 

dem som uppehåller sig på en arbetsplats är dock befogad. Även 

denna att-sats bör anses besvarad och frågan ses över av ekobrotts-

gruppen. 

I motionen 18.58 fjärde att-satsen aktualiseras personredovisning i 

samband med månadsvis skatteredovisning. Möjligheten att stämma 

av inbetalda skatter mot kretsen av arbetstagare i ett företag, har 

blivit ett allt angelägnare behov, särskilt i branscher där företagen är 

kortlivade. Det är dessutom en rättssäkerhetsfråga för arbetstagarna 

då företaget hamnar på obestånd. Allt oftare är de anställdas inne-

hållna skatter förskingrade. De administrativa kostnaderna har fram-

hållits som hinder, men sådana system fi nns redan i funktion i andra 

länder. Med ett bifall till den fjärde att-satsen i motion 18.58 bör de 

närmare kraven på ett konkret förslag hänskjutas till ekobrottsgrup-

pen.

I motion 18.58 femte att-satsen föreslås att LO ställer sig bakom kravet 

om licensavgifter/schablonbeskattning. Frågan har tidigare behandlats 

av LO i samband med Branschsaneringsutredningen 1997 och i olika 

remissyttranden. LO har inte varit avvisande till företeelsen, men det 
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har funnits fl era invändningar. Det som framförallt har lyfts fram är att 

man måste se upp så att ett sådant system inte skapar någon form av 

skattefrälse eller slår ogynnsamt mot någon grupp. LO anser dock att 

rätt utformat rymmer tekniken möjligheter att nå verksamheter som an-

nars helt undgår att beskattas eller endast skattar i en ringa omfattning 

i förhållande till omsättningen. Den närmare utformningen är således 

av stor vikt. Den femte att-satsen i motion 18.58 bör anses besvarad 

och även den frågan bör hänföras till ekobrottsgruppen.

Motionerna 18.60, 18.61 och 18.63 första att-satserna önskar att LO 

skapar en organisation för upplysning, information och samverkan 

för bekämpning av ekobrott. Motion 18.62 första att-satsen har ett 

yrkande som kräver samma aktivitet men yrkar inte på att skapa en ny 

organisation för detta område. Styrelsen instämmer i motionärernas 

krav att LO ska bekämpa ekobrott genom upplysning, information och 

samverkan. Styrelsen delar dock inte uppfattningen att detta ska ske 

genom bildandet av en separat organisation, varför endast första att-

satsen i motion 18.62 bör bifallas medan övriga anses besvarade. 

Vidare önskar motionärerna i motionerna 18.60, 18.61 och 18.62 an-

dra och tredje att-satserna att LO medverkar till att årliga regionala 

och centrala samordningskonferenser arrangeras med ekobrottsbe-

kämpande myndigheter. Styrelsen anser att en sådan verksamhet 

bör arrangeras inom de framtida nätverk som byggs upp på regional 

nivå. I vissa regioner pågår olika projekt med myndigheter i enlighet 

med motionärens önskemål. Centralt kommer LO fortsättningsvis att 

upprätthålla goda kontakter med berörda myndigheter i syfte att bistå 

de regionala aktiviteterna avseende bekämpning av ekobrott. Att-sat-

serna bör därför avslås.

I motion 18.63 andra att-satsen vill motionären att problemen kring 

den ekonomiska brottsligheten och dess konsekvenser för såväl an-

ställda som samhället ska ingå som ämne i fackliga studier. Det har 

sedan tidigare i vissa utbildningar funnits inslag av vilka problem som 

uppstår av ekobrottsverksamhet. Nu har det tagits fram en särskild 

kursmodul om ekobrott vilket innebär att ett avsnitt om ekobrott kan 
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ingå i alla fackliga utbildningar. Styrelsen fi nner därför att andra att-

satsen i motion 18.63 därmed kan anses besvarad. I motionens fjärde 

att-sats vill motionären att mer resurser ska ställas till förfogande 

för LOs arbete mot ekonomisk brottslighet. Styrelsen anser inte att 

kongressen bör binda prioriteringarna för LOs resurser för detta eller 

några andra områden. En sådan avvägning måste ske i samband med 

det årliga budgetarbetet. Därför anser styrelsen att 18.63 fjärde att-

satsen bör besvaras.

I motionerna 18.60-18.62 femte att-satsen anser man att LO ska arbe-

ta för tillräckligt med resurser till samhällets ekobrottsbekämpning. I 

myndighetsgruppens arbete har LO fått en bra bild över myndigheter-

nas arbetssituation. Vår bild är att det idag inte fi nns tillräckliga resur-

ser på myndigheterna för att kunna stävja den ekonomiska brottslig-

heten och det ökade trycket som en ökad internationalisering sätter 

på arbetsmarknaden. Slutsatsen blir att alla avregleringar har ett pris 

och man har alltid hittills underskattat kostnaderna för kontroll när 

avregleringar har skett. Det kommer att krävas väsentligt större resur-

ser till myndigheterna – men det bör också leda till större skatteintäk-

ter. De femte att-satserna i dessa motioner bör därför bifallas.

Offentlig upphandling
Motion 18.54 första att-satsen föreslår förändring av upphandlings-

förfarandet, regler, praxis, rutiner och det fackliga infl ytandet. LO har 

under lång tid arbetat för en förbättrad upphandlingsprocess. Staten, 

landstingen och kommunerna köper varor och tjänster för cirka 400 

miljarder kronor per år. Eftersom upphandlingen omsätter så stora 

belopp kan den utgöra ett mäktigt verktyg för att komma till rätta med 

oönskade beteenden och ekonomisk exploatering av människor och 

miljö.

I bland annat yttranden och skrivelser till regeringen har LO fört fram 

krav på att reglerna om offentlig upphandling måste uppfylla ett antal 

grundläggande krav. Dessa krav handlar bland annat om att offentlig 

upphandling alltid ska ske affärsmässigt och på villkor där leveran-
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tören och eventuella underleverantörer tillämpar de löner och andra 

anställningsvillkor som allmänt gäller för arbetet i branschen på den 

ort där arbetet ska utföras. 

LO har också krävt att offentlig upphandling ska kunna användas för 

att främja sociala mål såsom sysselsättningspolitiska mål, jämställd-

hetsmål och miljömål. LO vill också att den demokratiska kontrollen 

ska vara likvärdig med den som gäller när verksamheten bedrivs i 

egen regi. Därför ska, utan att anbudssekretessen åsidosätts, de 

anställdas yttrandefrihet, offentlighetsprincipen för handlingar, rätts-

säkerhet och medborgarkontroll garanteras oavsett om verksamheten 

bedrivs av en offentlig eller privat huvudman. Motion 18.54 första 

att-satsen bör bifallas.

Motion 18.54 tredje att-satsen föreslår en ratifi cering av ILO-konven-

tion 94. En svensk ratifi cering och implementering av ILO-konvention 

nummer 94 skulle i praktiken innebära krav på kollektivavtalsliknan-

de villkor. ILOs konvention nummer 94 från 1949 om arbetsklausuler 

i kontrakt där offentlig myndighet är part har ratifi cerats av åtta av 

EUs femton medlemsstater, dock inte Sverige. Konventionen innebär 

kortfattat att arbetstagare som berörs av offentlig upphandling ska 

tillförsäkras normala anställnings- och arbetsvillkor som gäller i 

branschen på den ort där arbetet utförs. Syftet med konventionen är 

att säkra att redan etablerade nationella arbetsvillkor i ett område 

garanteras. Även underentreprenörer omfattas av konventionens reg-

ler. Det skulle innebära en viktig politisk markering om Sverige ratifi -

cerade konventionen.

LO har vid ett fl ertal tillfällen fört fram krav riktade mot riksdag och 

regering på att Sverige ska ratifi cera ILO-konvention nummer 94. 

Arbetet med att uppnå en ratifi cering ingår nu som en av uppgifterna 

för arbetsgruppen för ”Ordning och reda på arbetsmarknaden”. 

Motion 18.54 tredje att-satsen bör även den bifallas.

Motion 18.55 föreslår att LO ska göra det möjligt att kräva kollektiv-

avtal vid offentliga upphandlingar och motion 18.56 andra att-satsen 
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föreslår att offentlig upphandling ska ske på ett sådant sätt att krav 

ställs på entreprenörer och underentreprenörer utifrån gällande kol-

lektivavtal och arbetsrätt.

Att gällande lagstiftning ska följas vid offentlig upphandling är ett 

grundläggande krav. Att däremot lägga in krav på kollektivavtal är 

inte alls lika självklart. Resultatet skulle kunna bli att stat, kommun 

eller landsting kräver att facket ska teckna kollektivavtal med företag 

de avser att göra affärer med. Det vill vi undvika. Det är viktigt att den 

enskilda fackföreningen förfogar över rätten att teckna kollektivavtal. 

LO har däremot under lång tid arbetat för att vid offentlig upphandling 

ska den upphandlande enheten vara skyldig att kräva att entreprenö-

ren och eventuella underentreprenörer tillämpar de löner och andra 

anställningsvillkor som allmänt gäller i branschen. Mot bakgrund av 

det resonemanget bör motion 18.55 avslås medan 18.56 andra att-sat-

sen bör bifallas.

18.54 andra att-satsen föreslår tidigt infl ytande från berörd facklig 

organisation i samband med upphandlingen. En upphandlande enhet 

ska alltid vara skyldig att innan beslut fattas, på eget initiativ förhand-

la med den eller de fackliga organisationer som organiserar huvud-

delen av de anställda i den bransch upphandlingen avser. Ett problem 

här är att många stora och viktiga upphandlingar idag sker av enheter 

som inte har några LO-förbundsmedlemmar anställda. Exempel på 

sådana enheter är SL, länstrafi khuvudmännen och Rikstrafi ken. LO 

har därför krävt en kompletterande regel om förhandlingsskyldighet 

som fångar upp de fall som idag faller utanför MBL. Styrelsen anser 

därmed att motion 18.54 andra att-satsen bör bifallas.

I motion 18.59 femte att-satsen föreslås att viten ska betalas när skatt 

och avgifter inte betalats vid offentlig upphandling. Kommuner och 

stat har en avgörande roll som uppköpare – både för att de är stora 

och för att de är normbildande. När det gäller frågan om viten är det 

redan idag möjligt att utesluta en leverantör som inte betalat skatt 

och avgifter i Sverige. En del av detta problem skulle också lösas om 
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lagförändringen om huvudentreprenörens ansvar genomförs. Styrel-

sen föreslår mot bakgrund av ovanstående att femte att-satsen i mo-

tion 18.59 avslås.

Övrigt
I motion 18.67 tas frågan om varumärke för seriösa företag upp. 

Den viktigaste kvalitetsmärkningen av företagen görs genom det 

vardagliga fackliga arbetet med kollektivavtal, avtalsefterlevnad, 

medlemsinformation och tvärfackligt samarbete med arbetsgivare- 

och branschorganisationer. LOs insatsgrupp i projektet ”ordning och 

reda” kommer i samma syfte som motionären förespråkar att bygga 

upp ett avtalsregister som underlättar kontrollen vid entreprenader. 

En märkning skulle för att hålla hög kvalité vara väldigt resurskrä-

vande. Motionen bör därför avslås. 

Motion 18.68 tar upp frågan om att kommunen har övertagit hand-

läggningen av alkoholtillstånd från länsstyrelserna. Vi instämmer 

med motionären om att alkoholtillstånden rimligen borde tillbaka till 

länsstyrelserna då det i kommunerna ofta saknas kompetens och att 

jävsituationer lätt uppstår. För att få en bättre hantering av utskänk-

ningen av alkoholhaltiga drycker inom restaurangbranschen bör det 

återinföras i alkohollagen att den personal som serverar alkohol ska 

vara anställd hos den arbetsgivare som har utskänkningstillståndet. 

Däremot bör inte den fackliga organisationen vara remissinstans, som 

motionären föreslår, då risk fi nns för jävsituation eller att facket får 

rollen att agera som polis. Därutöver fi nns risk att facket hamnar i en 

svår situation där ett indraget utskänkningstillstånd innebär att jobb 

också försvinner. Motion 18.68 bör därför avslås.
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Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.53 andra att-satsen, 18.54, 18.56 andra   
 och tredje att-satserna, 18.57 tredje att-satsen, 18.58 första och  
 fjärde att-satserna, 18.59 första-fjärde och sjätte att-satserna,   
 18.60 femte att-satsen, 18.61 femte att-satsen, 18.62 första och  
 femte att-satserna, 18.63 tredje att-satsen, 18.64 andra och tredje  
 att-satserna, 18.65 tredje att-satsen och 18.66 andra att-satsen,

att anse motionerna 18.53 första, tredje och fjärde att-satserna, 
18.57 första och andra att-satserna, 18.58 andra, tredje och fem-
te att-satserna, 18.60 första att-satsen, 18.61 första att-satsen, 
18.63 första, andra och fjärde att-satserna, 18.64 fjärde att-sat-
sen, 18.65 fjärde att-satsen, 18.66 första att-satsen och 21.31 
femte att-satsen besvarade och

att avslå motionerna 18.55, 18.56 första att-satsen, 18.59 femte 
att-satsen, 18.60 andra och tredje att-satserna, 18.61 andra och 
tredje att-satserna, 18.62 andra och tredje att-satserna, 18.64 
första att-satsen, 18.65 femte att-satsen, 18.67 och 18.68.

Debatt
I debatten deltog
Tommy Nilsson, Kommunal
Martin Viredius, Transport
Bjarne Isacson, SEKO
Katarina Prodan, Hotell och Restaurang Facket
Tomas Abrahamsson, SEKO
Maria Bosdotter, Handels
José Blanco, SEKO
Leif Rohdin, Fastighets
Lars Svensson, Byggnads
Erland Olauson, styrelsen
Karin Peterson, Transport
Tord Persson, Byggnads
Per Bardh, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Bjarne Isacsons, SEKO, yrkande om bifall till motion 18.55.

Bjarne Isacsons, SEKO och José Blancos, SEKO tilläggsförslag med an-
ledning av utlåtandet över motion 18.56: ”Att ge LO-styrelsen i upp-
drag att också utarbeta organisationens syn på hur vi ska hantera frå-
gan om papperslösa invandrare på våra arbetsplatser.” Till detta yrka-
de styrelsen bifall.

Maria Bosdotters, Handels, Karin Petersons, Transport, Katarina Pro-
dans, Hotell och Restaurang Facket och Martin Viredius, Transport 
yrkande om bifall till motion 18.60 och 18.61 första att-satserna 
(likalydande).

Maria Bosdotters, Handels, Leif Rohdins, Fastighets och Bjarne Isac-
sons, SEKO yrkande om bifall till motionerna 18.60 och 18.61 andra 
och tredje att-satserna.

Leif Rohdins, Fastighets yrkande om bifall till motion 18.62 andra och 
tredje att-satserna (likalydande med motsvarande att-satser i motio-
nerna 18.60 och 18.61)

Leif Rohdins, Fastighets tilläggsförslag med anledning av utlåtandet 
om motion 18.62: ”Att LO initierar till att årliga samordningskonfe-
renser arrangeras mellan förbunden och ekobrottsbekämpande myn-
digheter.” 

Martin Viredius, Transport, Lars Svenssons, Byggnads, Tomas Abra-
hamssons SEKO och Tord Perssons, Byggnads tilläggsförslag med an-
ledning av utlåtandet om motion 18.65 femte att-satsen: ”Om reger-
ingen i sin pågående utredning om öststatsutvidgningens konsekvenser 
kommer fram till att exploateringen av arbetskraft har blivit så om-
fattande att det är nödvändigt att införa övergångsregler, ska inte LO 
motsätta sig ett sådant beslut.”
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Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.55, 

att bifalla Bjarne Isacsons, SEKO m fl  tilläggsförslag med anledning av 
 motion 18.56 ”Att ge LO-styrelsen i uppdrag att också utarbeta 
 organisationens syn på hur vi ska hantera frågan om 
 papperslösa invandrare på våra arbetsplatser.” och

att bifalla styrelsen utlåtande över motioner 18.60, 18.61 och 18.62 andra  
 att-satsen.

Kongressen beslutade efter rösträkning med 221 röster för, 182 mot och 6 
som avstod

att bifalla styrelsens utlåtande över motioner 18.60 och 18.61 första att-
 satserna.

Votering begärdes av Per Bardh, LO och sedan rösträkning av Martin 
Viredius, Transport.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla styrelsens utlåtande över motioner 18.60, 18.61 och 18.62 tredje  
 att-satserna och

att avslå Leif Rohdins, Fastighets tilläggsförslag med anledning av utlåtan- 
 det om motion 18.62.

Voteringarna begärdes av Maria Bosdotter, Handels respektive Leif 
Rohdin, Fastighets.

Kongressen beslutade

att lämna över Martin Viredius, Transport tilläggsförslag med anledning av  
 utlåtandet över motion 18.65 femte att-satsen till redaktionsutskottet  
 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Kongressen beslutade vidare efter behandling i redaktionsutskottet 

att bifalla följande tillägg till utlåtandet över motionen 18:65, femte 
 att-satsen

(sid 352, efter  ” …. är att ovanstående åtta punkter genomförs.”)

”Riksdagen har fattat beslut om att övergångsregler inte ska infö-

ras. Beslutet innebär också att riksdagens majoritet är positiv till 

LOs förslag till åtgärder som tagits fram inom ramen för projektet 

Ordning och reda. Regeringen kommer nu att noga följa utveckling-

en. Om det visar sig att frånvaron av övergångsregler leder till all-

varliga påfrestningar på arbetsmarknaden, kan regeringen komma 

att föreslå att övergångsregler införs. Då är det viktigt att LO noga 

prövar frågan med beaktande av det som är vårt grundläggande 

uppdrag. Vägledande ska vara att säkerställa kollektivavtalets ställ-

ning och arbetstagarnas rättigheter. Alla löntagare på den svenska 

arbetsmarknaden ska ha villkor i enlighet med kollektivavtalen. 

Det arbete som LO-förbunden gemensamt drivit inom ramen för 

projektet Ordning och reda har visat sig framgångsrikt när det gäl-

ler att bevaka och följa konsekvenser av den ökade rörligheten på 

arbetsmarknaden. Uppdraget som projektet fi ck är nu slutfört. 

Det är viktigt att LO tillsammans med sina medlemsförbund utveck-

lar den fackliga bevakningen av skyddet för kollektivavtalen. Det 

gäller bland annat frågor om den fortsatta behandlingen av f-skatt-

sedlar, huvudentreprenörsansvaret samt förstärkningen av MBL. 

Samtidigt måste riksdagen och regeringen ta sitt ansvar för att full-

följa riksdagsmajoritetens beslut i dessa frågor.

LO ska arbeta vidare med frågan om offentlig upphandling och dess 

konsekvenser på arbetsmarknaden. Det fi nns en rad andra beslut i 

EU och globalt som rör förändringar på produkt- och kapitalmarkna-

den som också måste analyseras ur ett arbetsmarknadsperspektiv. 

Dessa frågor kommer även fortsättningsvis att vara högt priorite-

rade av LOs styrelse.”
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Jämställdhet, integration och diskriminering

Motioner
18.69-18.74

18.69
Unga tjejer har blivit 2000-talets nya daglönare
SEKO, Dalarna

Vi har nu under att antal år fått uppleva hur bristerna i anställnings-
skyddet och i arbetsrätten har tvingat fram en ny kategori daglöna-
re. Nämligen de unga kvinnorna. De mest utsatta av dem återfi nns i 
LO-grupperna. Förutom bristande anställningsskydd, får de de sämsta 
arbetsvillkoren och utkomstmöjligheterna. De får även hålla tillgodo 
med de sämsta arbetstiderna. Deras liv reduceras ofta till att hanka sig 
fram i tillvaron med hjälp av tillfälliga anställningar utan möjligheter 
att få lån, bostad eller planera för framtiden. Dessutom fi nns det ett 
klart samband mellan barns prestationer i skolan och föräldrarnas in-
komster. Det är faktiskt farligt att vara fattig. Därför måste vi bryta de 
system som håller kvar de unga kvinnorna i armod.

Vi föreslår

att LO arbetar för att bryta de kön- och klasskonserverande regelverk 
som möjliggör denna ordning.

18.70
Utbildningsinsatser mot diskriminering
Grafi ska Fackförbundet avd 1, Södra Skåne

Efter fl era års erfarenhet från lokala löneförhandlingar på tidningsar-
betsplatser kan man konstatera att diskriminerande och andra omo-
tiverade löneskillnader både lever kvar och uppstår. Det fi nns säkert 
många orsaker till att detta inte rättas till i den takt vi önskar, bland 
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annat kan det vara brist i utbildning på fl era områden. Vi tycker där-
för att LO bör göra en extra prioritering på studieområden som t ex 
arbetsorganisation och lönebildning, jämställdhetsutbildning och ut-
bildning om diskriminering i arbetslivet. 

Vi föreslår 

att LO gör en extra utbildningsinsats på studieområden som utveckling 
på jobbet och rättvis lön, jämställdhetsutbildning och utbildning 
om diskriminering i arbetslivet.

18.71
Facklig information för invandrare
Transportarbetareförbundet avd 14 Helsingborg

Till vårt land kommer många människor av olika nationaliteter för 
att etablera sig som medborgare och arbetskamrater. Dessa kamrater 
ska känna sig hjärtligt välkomna. För att underlätta för dessa invand-
rare att komma in på arbetsmarknaden och få kännedom om rättig-
heter och skyldigheter är det naturligtvis vår plikt att på bästa sätt ta 
emot dessa kamrater och bland annat informera om bakgrunden till 
varför vi i Sverige har möjligheten att hjälpa utsatta människor samt 
vårt behov av deras medverkan i fortsatt utveckling och uppbyggnad 
av vårt gemensamma samhälle.

I Sverige har vi utvecklat vårt nuvarande samhälle under en lång 
följd av år och sedan mitten på 1800-talet har den fackliga organi-
sationen på ett mycket aktivt sätt deltagit i denna utveckling. Olika 
överenskommelser och lagstiftningar som exempelvis kollektivavtal, 
LAS, MBL, AML, osv är något som vi tycker är självklara instrument 
men som inte alls har samma självklarhet i andra länder.

Vi föreslår

att information enligt ovan beskrivna karaktär med syfte att underlätta 
integrationen i samhället anordnas för samtliga invandrare och

att sådan information med automatik ingår i svenskundervisningen.
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18.72
Diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden
Fastighetsanställdas Förbund avd 13, Gävle

Många människor med invandrarbakgrund har idag svårt att komma 
in på arbetsmarknaden även om de har bra utbildning från sina hem-
länder. Detta kan innebära att dessa människor kan känna utanför-
skap, där resultatet kan bli segregation. Invandrare betraktas ofta som 
grupp och inte som individer, men genom validering kan den enskil-
de få visa sina kunskaper.

Arbetslöshet och utanförskap leder till att människor mår dåligt. 
Därför måste vi gemensamt arbeta för att motverka segregationen 
i samhället.

Vi föreslår 

att alla arbetssökande med invandrarbakgrund ska erbjudas validering 
för att visa sina kunskaper,

att arbetssökande med invandrarbakgrund ska erbjudas arbetspraktik 
för att de lättare ska komma ut på arbetsmarknaden,

att invandrare, som är arbetssökande och redan fi nns i landet, ska 
erbjudas utbildning till yrken där arbetskraft saknas innan arbets-
kraftsinvandring påbörjas och

att diskrimineringslagstiftningen efterlevs, så att ingen diskrimineras i 
arbetslivet på grund av sitt ursprung.

18.73
Allas lika värde – allas lika rätt
SEKO, avd Dalarna

Ökade inkomstskillnader får allvarliga konsekvenser för samhället. Om 
många har betydligt lägre inkomster får de problem att delta socialt, 
ekonomiskt och politiskt i samhället. Allt ifrån intresset för demokra-
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tin till brottsligheten påverkas av inkomstspridningen. Dessutom fi nns 
ett starkt samband mellan barns prestationer i skolan och föräldrarnas 
inkomster. Det är faktiskt farligt att vara fattig.

Varför upprörs medelSvensson inte av de ökade inkomstskillna-
derna? Varför sitter alltför många fortfarande stillatigande och sam-
tycker till att levnadsvillkoren för medborgarna allt mer dras isär? 
Vi kan konstatera att under 1980-talet gjorde de rika i fl era länder 
uppror mot de fattiga och krävde lägre skatter. Nu har vi kommit 
därhän att stora delar av medelklassen i Sverige inte länge bryr sig 
om att fl er är fattiga, att invandrarna lönediskrimineras och att ser-
vicearbetarna knappast längre har råd att bo i de städer vars invåna-
re de ska ge service. 

Folkparitets vandring åt höger och krav på arbetskraftsimport 
till låglöner är ett tecken på denna acceptans. Det borgerliga partiet 
Venstre i Danmark genomför nu en aktiv segregationspolitik i syfte 
att ytterligare klämma åt dem som har det svårt att få slantarna att 
räcka till. I Norge föreslår Fremskrittspartiet samma politik. Vi fasar 
för att deras idéer ska tillåtas få slå rot i Sverige. Det är redan orätt-
vist som det är idag.

Bara en tredjedel av de arbetslösa invandrarna från länder utanför 
Europa har rätt till a-kassa eller kas (320 kr/dag), resten har för svag 
anknytning till arbetsmarknaden. En del är desperata och tar svart-
jobb trots att det ger mycket låga inkomster. När den svarta sektorn 
växer hotas inte bara den offentliga sektorn (därför att skatteintäkter 
uteblir) och produktiviteten i ekonomin sjunker. Att en stor grupp 
är redo att arbeta svart och till låg lön hotar också arbetsvillkoren för 
dem som har ”riktiga” jobb. Därför måste den samlade fackförenings-
rörelsen arbeta ännu mera aktivt för att stötta invandrarna fackligt 
politiskt. De arbetslösa som nu ser att facket inte bryr sig om dem 
kommer inte att bry sig om facket den dag de får arbete.

Vem är det som har intresse av att hålla nere invandrarna i en un-
derklass som arbetskraftsreserv? Arbetsgivarna givetvis, både inom 
den privata och den offentliga sektorn samlas räknenissarna i ett ge-
mensamt intresse. Beakta bara de enorma lokalutrymmen som de 
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besitter. Vem skulle städa alla dessa kvadratmil av golv, om det inte 
skulle fi nnas lågavlönade invandrare och underbetalda kvinnor som 
gör det? Opinions- och normbildning brukar utgå ifrån dem som har 
intresset, nyttan och makten av att bevara orättvisor. Högern har all-
tid tyckt att det är orättvist att orättvisorna inte får bestå. Arbets-
givarna inom både privat och offentlig sektor utnyttjar diskret men 
effektivt de folkliga fördomarna för sina klasskonserverande syften. 
De sekunderas ibland av aningslösa fackliga företrädare som är räd-
da för att låta de inte så sällan högre utbildade invandrarna konkur-
rera fritt med svenskarna, alltför många lågutbildade svenskar skul-
le då slås ut.

Den klassiska solidaritetstanken i arbetarrörelsen bygger på den 
strategiska slutsatsen om den ömsesidiga nyttan av att hjälpas åt. Vi 
i LO-förbunden måste återta frontlinjen och ta kamp för den soli-
dariska lönepolitiken och i den fackliga politiska samverkan röja ny 
väg och stoppa lönediskrimineringen av invandrarna, ta bort de köns-
bundna löneorättvisorna och höja lönen för de lägst betalda.

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

att via det fackligt-politiska samarbetet med socialdemokraterna ar-
beta för en stärkt diskrimineringslagstiftning som slår fast allas lika 
värde, villkor och behandling på arbetsmarknaden. Lagstiftningen 
ska säkerställa en arbetsrättslig process, 

att i den egna organisationen ges en ökad kunskap om lagstiftningen, 
dess innehåll och möjligheter,

att verka för att samtliga LO-distrikt tar fram en egen mångfaldsplan 
och

att vid rekrytering och val till LO, ska medlemskårens sammansättning 
avspeglas bland de förtroendevalda och valda.
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18.74
Hotet mot demokratin och allas lika värde
SEKO, Skåne

Efter 2002 års val fi nns nu Sverigedemokraterna representerade i 30 
kommuner. I Skåne erhöll de 29 mandat i 14 kommuner. Sverigede-
mokraterna har sitt starkaste fäste i Skåne. Sverigedemokraterna har 
i likhet med övriga nationaldemokratiska rörelser sina rötter i nazis-
men. 9 av 10 motioner som lagts av Sverigedemokrater i olika kom-
munfullmäktige i landet är direkt främlingsfi entliga. Det är med stor 
oro vi ser dessa mörka krafter använda den etablerade politiken som 
språngbräda och för att nå ut i pressen. I likhet med 30-talets tyska 
nazister vill de framstå som demokrater och sprider sitt budskap som 
ofta får stå oemotsagt på våra arbetsplatser och ute i samhället. De-
ras politik bygger på myter, rykten, främlingsfi entlighet, människors 
rädsla och inkrökt nationalism.

För oss som vill värna om demokratin och alla människors lika 
värde är det en plikt att stoppa rasism och främlingsfi entlighet. Den 
hotar inte bara människor med annat ursprung, den hotar även Dig 
och mig! Av just den anledningen är det hög tid att LO satsar på en 
bredare informationskampanj som riktas till våra arbetsplatser och 
till samtliga förtroendevalda. En sådan informationskampanj måste 
bedrivas nu och inte i samband med en valrörelse. Gärna i samarbe-
te med många andra aktörer.

Vi föreslår 

att LO tar initiativet till en bred informationskampanj i syfte att 
stoppa rasism och främlingsfi entlighet och värna demokratin och 
alla människors lika värde och

att informationskampanjen inte hukar för att tydliggöra Sverigedemo-
kraternas och övriga nationaldemokratiska rörelsers arbetssätt.



5 6 2  |  a r b e t e  å t  a l l a

Utlåtande
Motionerna 18.69-18.74 och 20.16 första att-satsen

18.69

att LO arbetar för att bryta de kön- och klasskonserverande regel-

verk som möjliggör denna ordning.

18.70

att LO gör en extra utbildningsinsats på studieområden som ut-
veckling på jobbet och rättvis lön, jämställdhetsutbildning och 

utbildning om diskriminering i arbetslivet.

18.71

att information enligt ovan beskrivna karaktär med syfte att under-
lätta integrationen i samhället anordnas för samtliga invandrare 

och

att sådan information med automatik ingår i svenskundervisningen.

18.72

att alla arbetssökande med invandrarbakgrund ska erbjudas valide-

ring för att visa sina kunskaper,

att arbetssökande med invandrarbakgrund ska erbjudas arbets-

praktik för att de lättare ska komma ut på arbetsmarknaden,

att invandrare, som är arbetssökande och redan fi nns i landet, ska 
erbjudas utbildning till yrken där arbetskraft saknas innan 

arbetskraftsinvandring påbörjas och

att diskrimineringslagstiftningen efterlevs, så att ingen diskrimine-
ras i arbetslivet på grund av sitt ursprung.
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18.73

att via det fackligt-politiska samarbetet med socialdemokraterna 
arbeta för en stärkt diskrimineringslagstiftning som slår fast 
allas lika värde, villkor och behandling på arbetsmarknaden. 
Lagstiftningen ska säkerställa en arbetsrättslig process, 

att i den egna organisationen ges en ökad kunskap om lagstiftning-
en, dess innehåll och möjligheter,

att verka för att samtliga LO-distrikt tar fram en egen mångfaldsplan 
och

att vid rekrytering och val till LO, ska medlemskårens sammansätt-
ning avspeglas bland de förtroendevalda och valda.

18.74

att LO tar initiativet till en bred informationskampanj i syfte att 
stoppa rasism och främlingsfi entlighet och värna demokratin 
och alla människors lika värde och

att informationskampanjen inte hukar för att tydliggöra Sverige-
demokraternas och övriga nationaldemokratiska rörelsers 
arbetssätt.

20.16 första att-satsen

att LO ska bedriva ett aktivt och genomgripande opinionsarbete för 
att förändra  attityder till kvinnors position på arbetsmarknaden.

Klass och kön
Motion 18.69 tar ett helhetsgrepp över frågan om klass, kön och kvin-

nors arbetsvillkor. 

Samhället präglas fortfarande av en ordning där den möjlighet och fri-

het en människa har bestäms av klass och kön. Klass och kön är nära 

sammanvävda. Kvinnor som kollektiv har lägre inkomster och mindre 

infl ytande än män. LO-kvinnor har lägre inkomster och mindre infl ytande 

som grupp än alla andra grupper i samhället. Vad som beror på klass och 
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vad som beror på kön är inte alltid enkelt att urskilja. LO måste alltid utgå 

från att klass och kön är lika stora källor till förtryck och att LO är den vikti-

gaste aktören i arbetet för ett mer jämlikt och jämställt arbetsliv. 

LOs styrelse menar att det helhetsperspektiv motionären efterlyser 

är nödvändigt för att få ett samhälle där klass och kön inte ska be-

stämma levnadsvillkor och möjliga livsval för människor. Det är också 

viktigt att klass- och könsperspektiv hela tiden genomsyras av ett in-

tegrationsperspektiv.  LOs styrelse föreslår därför att motionen bifalls.

För integration – mot diskriminering
Motion 18.70 tar upp frågan om extra utbildningsinsatser avseende 

utveckling på jobbet, rättvis lön, jämställdhetsutbildning och utbild-

ning om integration i arbetslivet.  Jämställdhetslagen trädde ikraft 

1980 och under 90–talet utvecklades både jämställdhetslagen och 

de nya lagarna mot diskriminering i arbetslivet; Lagen mot etnisk 

diskriminering, Lagen mot diskriminering på grund av sexuell lägg-

ning och Lagen mot diskriminering på grund av funktionshinder. Trots 

att de fackliga organisationerna är oerhört viktiga aktörer i dessa 

frågor anslogs mycket begränsade resurser till att öka kunskapen hos 

arbetsmarknadens parter om dessa lagar. Om en utbildningssats-

ning av den dignitet som motionären i 18.70 åsyftar ska få genomslag 

krävs mycket mer resurser än vad som fi nns att tillgå idag. LO kräver 

av regeringen att resurser ska anslås för att göra en massiv satsning 

på utbildning och information kring dessa frågor och att en bred och 

omfattande folkbildningssatsning ska genomföras. Arbetsmarkna-

dens parter ska vara huvudmän för en sådan satsning. En sådan sats-

ning skulle också kunna tydliggöra strukturen för facket för att aktivt 

arbeta med tillsyn och efterlevnad när det gäller diskriminering. LOs 

styrelse anser därmed motionen besvarad.

Motion 18.71 tar upp behovet av vad man kallar facklig information till 

invandrare. Motionären vill att denna information ska anordnas för 

samtliga invandrare. Det är tyvärr inte möjligt. Samhällsinformation 

eller introduktion är inte obligatoriskt för en stor del av de personer 
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som är födda i utlandet och som vistas i Sverige. Ett exempel är de cir-

ka 20 000 EU/EES-medborgare som bosätter sig i Sverige varje år. Ett 

annat är de dryga 10 000 människor som årligen arbetskraftsinvand-

rar till Sverige som ”täckande av tillfällig brist” i arbetslivet. Det fi nns 

därför inte något utbildningsprogram där man kan införa information 

av den karaktär som motionären föreslår. Även om det inte är möjligt 

att praktiskt organisera denna typ av obligatorisk information så är 

det viktigt att verka i motionärens anda och införa grundläggande 

information om hur svensk arbetsmarknad fungerar och om arbets-

tagares rättigheter och arbetsgivares skyldigheter i studieplanen för 

SFI. I det fall där samhällsintroduktion ges ska LO verka för att denna 

information ska ingå. LOs styrelse anser därmed den första att-satsen 

besvarad och yrkar på att den andra att-satsen bifalls. 

Motion 18.72 tar upp frågan om diskriminering av invandare på ar-

betsmarknaden. I första att-satsen föreslår motionären att alla arbets-

sökande med invandrarbakgrund ska erbjudas validering för att visa 

sina kunskaper. Validering – att få sina kunskaper och kvalifi kationer 

beskrivna och bevisade är mycket viktigt – för många fl er än bara 

personer som är födda utomlands. Alla som behöver validering ska få 

tillgång till det. Men alla personer med ”utländsk bakgrund” behöver 

inte validering. Det långsiktigt rätta är att alla som behöver  får till-

gång till validering oavsett vilket land man må vara född i. 

I den andra att-satsen föreslås att arbetssökande med invandrarbak-

grund ska erbjudas arbetspraktik. Redan idag fi nns möjlighet till sex 

månaders arbetspraktik för alla arbetslösa som fyllt 20 år. Arbets-

praktiken syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få arbete. 

Dessutom pågår en försöksverksamhet i ett tjugotal kommuner med 

arbetsplatsintroduktion riktad särskilt till invandrare. LO kommer dock 

att fortsätta verka för att arbetsmarknadspolitiken utformas efter den 

enskilda människans behov. Det betyder att alla arbetssökande med 

behov av arbetspraktik, oavsett bakgrund, också ska erbjudas arbets-

praktik. Att slå vakt om de generella principerna är dock också viktigt. 

Det handlar om att alla arbetssökande med utländsk bakgrund inte 
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är i behov av arbetspraktik eller arbetsplatsintroduktion. Därför ska 

inte heller alla erbjudas sådan utan få samma individuella service från 

arbetsförmedlingen som personer utan utländsk bakgrund. Det är det 

mest effektiva sättet att bedriva arbetsmarknadspolitik. LOs styrelse 

anser därför att motion 18.72 andra att-satsen bör anses besvarad. 

I den tredje att-satsen föreslås att utbildningsinsatser för arbetslösa 

invandrare ska prioriteras framför arbetskraftsinvandring. LOs mål om 

full sysselsättning innebär bland annat just det som motionären kräver. 

Arbetskraftsinvandring är bara till för att täcka behov av arbetskraft 

som inte kan klaras med sökande från någon del av Sverige eller övriga 

EU. Här är dessutom EUs regler ganska tydliga innan arbetskrafts-

invandring från tredje land får ske måste arbetsgivaren ha prövat att 

tillsätta tjänsten med sökande från EU-länder. Samtidigt är det LOs 

fastslagna politik sedan länge att eftersträva en ekonomi med omvand-

lingstryck och stigande produktivitet för Sveriges arbetskraft. Där ingår 

utbildning och kompetenshöjning som självklara delar. Det innebär 

bland annat att samtliga arbetssökande, oavsett födelseland, ska 

erbjudas utbildning till yrke där arbetskraftsbrist fi nns eller hotar att 

uppstå.

I den fjärde att-satsen, vill motionären att lagarna mot diskriminering 

ska efterlevas.  LOs styrelse anser detta som ytterst viktigt och arbetar 

redan idag för att lagarna mot diskriminering efterlevs. Men LO äger 

inte ensamt frågan om lagens efterlevnad och kan därför inte på egen 

hand se till att detta blir verklighet. LO måste givetvis som part på 

arbetsmarknaden göra allt som är möjligt för att förebygga och förhin-

dra diskriminering – men det fi nns fl er aktörer än LO som måste stäl-

las till svars för sin del i arbetet mot diskriminering. LOs styrelse anser 

därmed att motion 18.72 fjärde att-satsen bör bifallas.

Motion 18.73, första att-satsen, menar att LO ska verka för en stärkt 

lagstiftning och att detta sker på ett sätt som garanterar en arbets-

rättslig process. LOs styrelse håller med motionären om att verktygen 

mot diskriminering behöver fungera bättre än vad de gör idag och att 
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de absolut ska göra det på ett sätt som säkerställer den arbetsrätts-

liga processen. Men LOs styrelse menar att det inte nödvändigtvis är 

en stärkt lagstiftning som behövs utan mer kunskap bl a genom fack-

lig utbildning, ökade möjligheter och incitament till avtal på diskrimi-

neringsområdet och en bättre tillämpning av befi ntlig lagstiftning. Det 

handlar t ex om att de aktiva åtgärderna kan göras dispositiva för att 

ge utrymme för avtal mellan parterna i frågorna. Det kan också handla 

om att de fackliga organisationerna får ett tydligare ansvar när det 

gäller lagens efterlevnad. Med det anser LOs styrelse att första att-

satsen är besvarad.

18.73 andra att-satsen tar upp ökad kunskap om diskrimineringslag-

stiftningen, dess innehåll och möjligheter.  LO har de senaste åren 

hållit spjutspetsutbildningar i jämställdhetsfrågor och integrations-

frågor där förbunds- och distriktsrepresentanter har utbildats för att 

kunna föra vidare utbildning i förbund och på distriktsnivå.  De tradi-

tionella utbildningarna innehåller också i vissa avseenden avsnitt om 

diskrimineringsfrågor. På detta sätt har LO arbetat med att utbilda, 

utveckla nytt material och sprida kunskap om diskrimineringsfrågor 

i den fackliga organisationen.  Det är ett ständigt pågående arbete i 

LOs verksamhet som naturligtvis ska fortsätta. LOs styrelse föreslår 

därför bifall till andra att-satsen.

När det gäller tredje att-satsen med förslag om mångfaldsplaner för 

samtliga LOs distrikt pågår det redan ett arbete med handlingsplaner 

för integration och mot diskriminering. LO har valt att arbeta utifrån 

synen på alla människors lika värde och lika rätt och därför lyft särskilt 

tydligt arbetet för  jämställhet, för integration och mot diskriminering. 

Vi har valt bort begreppet mångfald precis som den senaste lagstift-

ningen mot etnisk diskriminering gjort på grund av dess otylighet. LO 

anser att  mångfaldsbegreppet leder till att arbetet fokuserar  på en in-

delning och även behov av registrering av människors etniska ursprung 

vilket vi starkt vänder oss mot. Det är med en tydlig kamp för integra-

tion och mot diskriminering samt  för att stärka vår gemensamma ställ-

ning i arbetslivet som facket arbetar för allas lika värde och allas lika rätt. 
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Detta kräver självfallet handlingsplaner med tydliga mål men inte mång-

faldsplaner. LOs styrelse anser därför att tredje att-satsen ska avslås.

Precis som fjärde att-satsen lyder är det oerhört viktigt att de förtro-

endevalda inom alla led av såväl LO som förbunden representerar och 

återspeglar medlemmarnas olika yrkeserfarenheter, kunskaper och 

bakgrunder ur ett integrations- och jämställdhetsperspektiv. Där spe-

lar den fackliga utbildning en avgörande roll och därför har ett antal 

satsningar på facklig utbildning gjorts under de åren LO kraftsamlat 

för integration. En viktig aspekt är också en ökad medvetenhet och 

öppna samtal bland medlemmar och valberedningar om vikten av 

att medlemskåren återspeglas vid val och nomineringar. Däremot är 

det inte möjligt att faställa kvoter och procentsatser av olika etniska 

bakgrunder till olika förtroendeposter. En förtroendevald får ett förtro-

ende av sina arbetskamrater, en önskan om att bli företrädda och att 

den förtroendevalde ska bära deras röst och talan. Att införa ”etniska 

procentsatser ” vore att göra demokratin och integrationsfrågan en 

otjänst. LOs styrelse anser därför att fjärde att-satsen ska avslås.

Motion 18.74 tar upp behovet av informationskampanjer i syfte att 

stoppa rasism, främlingsfi entlighet och avvärja hotet mot demokratin 

och allas lika värde. Förslagen  ligger väl i linje med det arbete som 

LO redan bedriver. Såväl särskilda informations- som utbildnings-

satsningar behövs och pågår. Detta lyfts tydligt fram i motionen som 

kräver fackligt engagemang i frågan. LO har bedrivit en satsning 

mot nazism och för demokratin sedan år 2000 och valt att lyfta fram 

frågan som en demokratifråga som berör hela samhället och inte 

ska begränsas till en integrationfråga. Denna satsning mot extrema 

antidemokratiska rörelser har nu och i det fortsatta arbetet sitt hu-

vudfokus riktad mot Sverigedemokrater och Nationaldemokrater. LOs 

styrelse menar därför att motion 18.74 ska bifallas.

När det gäller 20.16, att förändra attityder till kvinnors arbete, så menar 

LOs styrelse att kvinnors sämre arbetsvillkor i förhållande till mäns inte 

enkelt kan sägas handla om attityder. Om det enbart handlar om att 
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förändra attityder så skulle vi kunna utbilda arbetsgivare till att betala 

högre löner eller att anställa fl er personer på heltid. Kvinnors sämre 

villkor i relation till män handlar om makt och fördelning av resurser. 

Att förändra attityder inom våra egna led och i samhället i övrigt är 

viktigt. Det kan handla om attityder till vad män och kvinnor bör göra, 

vilken utbildning unga killar och tjejer väljer eller vikten av att båda 

föräldrarna tar ansvar för barnen.  Samhällets maktordning kan dock 

inte förändras genom attitydpåverkan. LOs styrelse tycker därför 

att arbetet för ett mer jämställt samhälle måste vara bredare än att 

förändra attityder. LOs arbete ska riktas in på att förändra maktförhål-

landen där attitydförändringar är en del av arbetet. LOs styrelse anser 

därmed motion 20.16 besvarad.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.69, 18.71 andra att-satsen, 18.72 fjärde att- 
 satsen, 18.73 andra att-satsen och 18.74,

att anse motionerna 18.70, 18.71 första att-satsen, 18.72 första-
tredje att-satserna, 18.73 första att-satsen och 20.16 första att-
satsen besvarade och

att avslå motion 18.73 tredje och fjärde att-satserna.

Debatt
I debatten deltog
Kerstin Johnsson, Kommunal
Eva Sjöstedt, SEKO
Christine Dougias Andersson, SEKO
Gerardo Berrios, SEKO
Claudio Estrada, Handels
Tony Berggren, Skogs o Träfacket
Thomas Gustavsson, Fastighets
Meta Finnkvist, Kommunal
Jenny Lindblad, LO
Maria-Paz Acchiardo, LO
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Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Kerstin Johnssons, Kommunal och Meta Finnkvists, Kommunal, yr-
kande om bifall till första att-satsen i motion 20.16.

Christine Dougias Anderssons, SEKO, tilläggsyrkande till utlåtandet 
över motion 18.73 fjärde att-satsen: ”att vid rekrytering och val till 
fackliga uppdrag arbeta för att uppnå en sammansättning som är re-
presentativ för medlemskåren”. Till detta yrkade styrelsen bifall.

Gerardo Berrios, SEKO och Claudio Estradas Handels, tilläggsyrkande 
till utlåtandet över motion 18.74: ”att LO ska ha uppdraget att ta in-
itiativet till demonstrationer mot främlingsfi entlighet och rasism och 
tillsammans med andra demokratiska krafter i samhället markera noll 
tolerans mot all sorts diskrimineringar, främlingsfi entlighet och rasism 
och deras hot och våldsamhet mot det demokratiska samhället”.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 20.16 första att-satsen och

att avslå Gerardo Berrios, SEKO och Claudio Estradas, Handels tilläggs-
 yrkande med anledning av utlåtandet över motion 18.74.

Voteringarna begärdes av Kerstin Johnsson, Kommunal respektive av 
Gerardo Berrios, SEKO.

Kongressen beslutade
 
att bifalla Christine Dougias Anderssons, SEKO tilläggsyrkande med anled- 
 ning av utlåtandet över motion 18.73 ”att vid rekrytering och val till 
 fackliga uppdrag arbeta för att uppnå en sammansättning som är 
 representativ för medlemskåren” och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Våld mot kvinnor

Motion
18.75

18.75
Våld mot kvinnor
Hotell och Restaurang Facket och Fastighetsanställdas Förbund

Det debatteras mycket kring kvinnovåldsfrågan, men det händer all-
deles för lite! 20 000 kvinnor misshandlas varje år i Sverige. Av dem 
misshandlas en del så svårt att en kvinna per vecka avlider av skadorna. 
Många av de utsatta kvinnorna lever under ständigt hot eftersom man-
nen oftast går fri fram till rättegången. Polisen agerar sällan vid brott mot 
utdömda besöksförbud. Kvinnan tvingas därför ofta att byta identitet 
och ständigt fl ytta runt. Situationen för den kvinna som anmält en man 
för våldsbrott är av dessa anledningar för det mesta nästan ohållbar.

Vid rättegångarna fokuserar man ofta på kvinnans, dvs brottsoffrets 
agerande i stället för på gärningsmannen. Detta gör att kvinnor tvekar att 
anmäla brott och kvinnornas förtroende för rättssystemet urholkas.

Vi föreslår 

att polismyndigheter och domstolar åläggs att ge utredningar kring 
våld och hot mot kvinnor högsta prioritet,

att kräva av polismyndigheterna att brott mot besöksförbud omedel-
bart beivras,

att skärpa lagstiftningen så att kvinnor kan lämna förhållanden utan 
att känna otrygghet och rädsla,

att styra upp rättspraxis och domstolarnas arbete så att en kvinna som 
utsatts för våld eller hot ska kunna känna sig trygg vid rättegången 
och

att undersöka den misshandlande mannens situation. 
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Utlåtande
Motion 18.75

18.75

att polismyndigheter och domstolar åläggs att ge utredningar kring 
våld och hot mot kvinnor högsta prioritet,

att kräva av polismyndigheterna att brott mot besöksförbud ome-
delbart beivras,

att skärpa lagstiftningen så att kvinnor kan lämna förhållanden 
utan att känna otrygghet och rädsla,

att styra upp rättspraxis och domstolarnas arbete så att en kvinna 
som utsatts för våld eller hot ska kunna känna sig trygg vid rätt-
tegången och

att undersöka den misshandlande mannens situation. 

Våldsbrott mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem. Att be-
kämpa denna brottslighet är en prioriterad uppgift för rättsväsendet. 
Uppdragen som regeringen givit vissa myndigheter har bl a till syfte 
att; förebygga våldsbrott mot kvinnor, utarbeta åtgärdsprogram eller 
policydokument för sitt eget arbete i dessa frågor samt att samarbeta 
med berörda frivilligorganisationer och mellan myndigheter.

Kvinnofridspropositionen som antogs av riksdag och regering 1998 
gav möjlighet till insatser och ett bättre bemötande av utsatta kvin-
nor. Lagen betonar särskilt behovet av stöd till den som utsatts för 
kvinnofridsbrott.

Från regeringshåll har man gjort mycket lagmässigt för att kvinnor ska 

kunna lämna förhållanden utan att känna otrygghet och rädsla. Viktigt 

att beakta är att det är en lång process för kvinnan där stöd och hjälp 

från samhället, närstående och arbetskamrater är viktigt. Det kan ta 

tid beroende på att det är ett kärleksförhållande och en dröm om en 

gemensam framtid man delat. Gemensamma barn kan också kompli-

cera ett uppbrott.
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Den misshandlande mannens situation är också väsentlig att se. 

Många kommuner har påbörjat arbetet med att starta Kriscentrum för 

män och i en del kommuner fi nns redan denna resurs. I många kom-

muner och län görs ansträngningar för att ta hand om mannen. Här 

försöker man få ett helhetsgrepp kring relationsbetingat våld där man 

ser till kvinnans, barnens och mannens situation. Många kommuner 

samverkar också med frivilliga organisationer som t ex mansjourer. 

Detta ansvar måste ligga på kommunerna.

Styrelsen ser positivt på resultatet av kvinnofridspropositionen och 

den skärpta lagstiftning som berör dessa frågor. Frågan om våld mot 

kvinnor har också getts större utrymme i media och i samhällsdebat-

ten de senaste åren vilket fört det positiva med sig att medvetandet 

och kunskaperna kring dessa frågor ökat. Det är oerhört viktigt att alla 

delar av samhället tar sitt ansvar när det gäller könsrelaterat våld mot 

kvinnor .

När det gäller motionens första att-sats om att ge frågan kring våld 

mot kvinnor ökad prioritet inryms detta i det uppdrag som ålagts 

polismyndigheten. Samtliga polismyndigheter prioriterar redan idag 

dessa brott och har skrivna handlingsplaner för sådana ärenden.

Motionens andra att-sats tar upp brott mot besöksförbud. Under 2003 

skärptes besöksförbudslagen genom att gälla ett större geografi skt 

område. Besöksförbud avseende gemensam bostad i högst 30 dygn 

infördes och krav om att skyndsamt handlägga ärenden om besöks-

förbud. 

Tredje att-satsen tar upp kvinnors rädsla och otrygghet för att lämna 

mannen som misshandlar. Många åtgärder har redan vidtagits på 

området. Riksdagsbeslutet om ”Kvinnofrid” innebär ett omfattande 

åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor.

De centrala utgångspunkterna i propositionen var en förbättrad lag-
stiftning, förebyggande insatser och ett bättre bemötande av utsatta 
kvinnor. Nya brott infördes i brottsbalken - grov kvinnofridskränkning 
respektive grov fridskränkning. En av åtgärderna var att Socialstyrelsen 
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införde en ny paragraf i socialtjänstlagen i 5 kap 11§. Där står: ”Social-
nämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöri-
ga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara 
i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.” Särskilt betonar 
lagen behovet av stöd  till den som utsatts för kvinnofridsbrott.

I regeringens proposition 2002/03:70 tog man till ytterligare åtgärder 
för att motverka våld i nära relationer. Den innebär att besöksför-
budslagen har förbättrats betydligt. 

Fjärde att-satsen tar upp domstolarnas arbete. Inom brottsoffermyn-
digheten pågår ett arbete med så kallat vittnesstöd. Inom ramen för 
detta kan man utarbeta arbetsmetoder och rutiner så att kvinnor ska 
kunna känna sig säkra.

Femte att-satsen tar upp den misshandlande mannens situation. 

Kriscentrum för män har startats i många kommuner. Samverkan med 

mansjourer och andra frivilligorganisationer görs också. Bland annat i 

Göteborg och Norrköping pågår projekt där man tar in mannens situa-

tion och problem i arbetet med relationsbetingat våld.

Styrelsen anser avslutningsvis att 2002 års lagstiftning behöver ut-

värderas innan ytterligare åtgärder föreslås.

Styrelsens förslag

att anse motion 18.75 besvarad.
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Debatt
I debatten deltog
Dan Fransson, Hotell och Restaurang Facket
Jenny Lindblad, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Dan Franssons, Hotell och Restaurang Facket, tilläggsförslag: ”att re-
geringen tillsätter resurser så att det råder nolltolerans mot kvinnovåld 
i hela samhället och att det börjar redan i grundskolan”. Till detta yr-
kade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla Dan Franssons, Hotell och Restaurang Facket tilläggsförslag ”att  
 regeringen tillsätter resurser så att det råder nolltolerans mot 
 kvinnovåld i hela samhället och att det börjar redan i grundskolan” och 

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Närings- och regionalpolitik 

Motioner
18.76-18.84

18.76
Tillväxt skapas av arbete, investeringar och innovationer
Metallindustriarbetareförbundet

Sverige är på många sätt ett bra land att leva i. Arbetarrörelsens för-
ening med en stark grundläggande ekonomisk utveckling har skapat 
ett utvecklat välfärdssamhälle. Inom skola, vård och omsorg satsar 
Sverige mer resurser än de fl esta andra länder. Även med de föränd-
ringar som under senare år skett är det få länder som på bredden kan 
mäta sig med vårt land i fråga om välfärd och jämlikhet. 

Sveriges välstånd bygger i högre grad än många andra länders på 
att våra företag utvecklar en hög konkurrenskraft och kan sälja en 
mycket stor del av sin produktion utomlands. Nästan hälften av Sve-
riges hela BNP består av export och till allra största delen handlar 
det om varor tillverkade i svensk industri. För många företag hand-
lar exporten om 90–95 procent av hela deras verksamhet.

Möjligheterna att fortsätta på denna väg är mycket goda. Det för-
utsätter dock en insikt om detta nära beroende av omvärlden och att 
vi har förmågan att möta förändringar i vår omvärld.

För LO och arbetarrörelsen måste det vara självklart att en bra ut-
veckling för svensk industri och konkurrenskraft behövs som grund 
för våra sociala strävanden, att skapa ett gott samhälle för alla män-
niskor. 

Det är därför en mycket viktig uppgift för LO att stärka dessa 
insikter inom såväl den egna organisationen som hos den allmänna 
opinionen samt bland politiker och andra beslutsfattare.

Det är därvid viktigt att framhålla att en stabil och hög ekono-
misk tillväxt behövs för att skapa trygga och utvecklande arbeten 
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för LOs alla medlemmar. Den ekonomiska tillväxten skapar förut-
sättningar för ett utvecklat välfärdssamhälle och en rättvis fördel-
ning av produktionens värden.

En central uppgift för den ekonomiska politiken och näringspo-
litiken är att skapa goda förutsättningar för tillväxt genom att upp-
rätthålla och utveckla konkurrenskraften i svenskt näringsliv. En väl-
utbildad och kompetent arbetskraft, en hög investeringsnivå och ett 
väl fungerande innovationssystem är nödvändiga byggstenar i den-
na uppgift.

Tillväxten förutsätter att alla efter förmåga kan delta i arbetslivet. 
Starka försäkringssystem vid ohälsa och arbetslöshet behövs i ett so-
lidariskt samhälle men bygger på att vi tillämpar arbetslinjen. Den 
nuvarande trenden att allt färre bland den vuxna befolkningen fi nns 
i arbete måste brytas genom insatser på många områden. Ett tydligt 
och konsekvent tillämpat regelverk är nödvändigt för att stödet från 
de allmänna försäkringssystemen till den enskilde inte urholkas.

Den fackliga rörelsen har tillsammans med arbetsgivarna ett sär-
skilt ansvar för en lönebildning som bidrar till stabil tillväxt, balans 
på arbetsmarknaden och ökade reallöner. Ett riktmärke för den lång-
siktiga löneutvecklingen är motsvarande utveckling i Sveriges vikti-
gaste konkurrentländer och inom EU. Ökad produktivitet inom den 
konkurrensutsatta sektorn ger utrymme att fördela löneökningar till 
andra sektorer.

Sverige behöver förbättra utbytet av satsningar inom forskning 
och utveckling. Det behövs fl er nya tillväxtföretag, förbättrad pro-
duktutveckling och bättre system för att koppla forskning till indu-
striella tillämpningar. Det behövs en ny syn på produktionens bety-
delse för att utveckla företagens konkurrenskraft. Ett utvecklat re-
gionalt samarbete som bygger på företagens aktiva medverkan be-
hövs för att tillvarata de särskilda tillväxtförutsättningar som fi nns i 
olika delar av landet. 
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Vi föreslår att LOs styrelse får i uppdrag att verka för

att driva de tillväxtpolitiska frågorna med utgångspunkt i att tillväxt 
skapas av arbete, investeringar och innovationer,

att genom en stabil ekonomisk tillväxt skapa förutsättningar att ut-
veckla välfärdssamhället,

att upprätthålla och utveckla konkurrenskraften i svenskt näringsliv 
genom välutbildad och kompetent arbetskraft, hög investeringsnivå 
och väl fungerande innovationssystem, 

att stödet från de allmänna försäkringssystemen till den enskilde tryg-
gas genom att ett tydligt och konsekvent regelverk med grund i 
arbetslinjen utformas och tillämpas,

att genom en lönebildning för stabil tillväxt, balans på arbetsmarknaden 
och ökade reallöner med en löneutveckling motsvarande Sveriges 
viktigaste konkurrentländer inom EU, skapa utrymme att fördela 
över hela arbetsmarknaden och

att system utvecklas för att bättre koppla forskning till industriella 
tillämpningar och förbättrad produktutveckling.

18.77
En sammanhållen facklig tillväxtideologi
Handelsanställdas förbund

Tillväxt har blivit något av en kliché. De senaste åren har det nästan 
gått mode i att säga att alla åtgärder är till för att få till stånd tillväxt. 
Inte minst från näringslivshåll motiveras snart sagt varje gammalt lön-
tagarfi entligt förslag med att det skulle ge mera tillväxt. Samtidigt ver-
kar det inte fi nnas någon sammanhållen strategi från arbetarrörelsen 
när det gäller tillväxtfrågor. 

Detta faktum är märkligt med tanke på att arbetarrörelsen allt 
sedan slutet av 1940-talet formulerat en allmän tillväxtstrategi som 
baserats på det tänkande som Gösta Rehn och Rudolf Meidner då 
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formulerade. Det är ett fackligt ekonomiskt tänkande som visserli-
gen hela tiden anpassats till förändringar i omvärlden, men som står 
sig starkt än idag.

Högerkrafternas synsätt på tillväxt utgår vanligen helt från åtgärder 
på ekonomins utbudssida, dvs åtgärder på produktionssidan beståen-
de av arbetskraft, företagare och kapitalägare. Receptet är vanligen att 
sänka skatterna och skära ner på offentliga transfereringar. Företagare 
och kapitalägare ska få morötter i form ”incitament” till att tjäna myck-
et pengar, och då antas tillväxten komma av sig självt. För arbetarna 
ska ”incitamenten” snarare vara piskan i form av ökad otrygghet, möj-
lighet att kunna gå ner i lön, eller att snabbt fl ytta för att ta nya jobb. 
Medlet är vanligen att avreglera arbetsmarknaden genom att försvåra 
för fackliga organisationer, försämra arbetsrätten, sänka a-kassan och 
andra arbetsmarknadsrelaterade socialförsäkringssystem.

Mot detta står arbetarrörelsens allmänna tillväxttänkande. Här är 
det viktigt att både tänka på ekonomins efterfrågesida (främst kon-
sumtionen och investeringarna) och utbudssida. 

Efterfrågesidan är viktig då det gäller att upprätthålla en hög och 
jämn konsumtion. För detta behövs en väl fungerande stabiliserings-
politik (penning- och fi nanspolitik) som hindrar stora minskningar 
i konsumtionen. För om konsumtionen faller kraftigt då faller ock-
så produktionen och sysselsättningen. En väl fungerande stabilise-
ringspolitik bidrar därmed till att hålla en hög och jämn tillväxttakt. 
Om efterfrågan stimuleras med ökade barnbidrag, högre ersättning 
i socialförsäkringarna och sänkta räntor leder detta till ökad tillväxt 
och sysselsättning hos såväl företaget som producerar varorna som 
affären som säljer dem. Om offentliga sektorn får mer pengar leder 
det till ökad konsumtion av skola, vård och omsorg, vilket leder till 
ökad produktion och sysselsättning i denna sektor. 

Utbudssidan är också viktigt i arbetarrörelsens tillväxtideologi. 
Men det är en helt annan syn på utbudsproblematiken än den bor-
gerliga sidans enkla syn på skattesänkningar för de redan väl beställ-
da och försämrade villkor för löntagarna. Det fi nns nämligen inget 
vetenskapligt belägg för att lägre skatter skulle ge högre tillväxt.
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Arbetarrörelsens utbudsstimulanser handlar dels om att öka ut-
budet av arbetskraft, dels om att med hjälp av utbildning förbättra 
arbetskraftens kompetens. De åtgärder som föreslås är vanligen sub-
ventionerad barnomsorg, satsningar på utbildning och kompetensut-
veckling, aktiv arbetsmarknadspolitik och solidarisk lönepolitik. Just 
i den solidariska lönepolitiken ligger en tillväxtpotential i form av 
ett omvandlingstryck. Genom att hålla upp lönerna slås ineffektiva 
företag ut från marknaden, de kan inte räddas av sänkta löner. Det 
tvingar företagen att öka produktiviteten, eller att lägga ned. 

I det sistnämnda fallet fi nns arbetsmarknadspolitiken som instru-
ment att utbilda och utveckla arbetskraften så att den åter kan mat-
cha efterfrågan på arbetskraft. Denna utbudspolitik skapar en god 
geografi sk och yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden. Skadliga in-
fl ationsdrivande falskhalsar bekämpas både generellt och selektivt.

Arbetarrörelsens tillväxtideologi innebär i korthet att ge stor sti-
mulans av efterfrågan, men att samtidigt med utbudsåtgärder göra 
allt för att förhindra infl ationen att ta fart. Med andra ord handlar 
det om åtgärder som ska öka och förbättra utbudet av arbetskraft i 
syfte att kunna driva en mer icke-infl ationsdrivande och efterfråge-
stimulerande politik.

Den modell som Rehn och Meidner ursprungligen lanserade är 
unik inom det ekonomiska och sociala tänkandet. På en och sam-
ma gång strävar den efter att uppnå viktiga ekonomisk-politiska mål 
som tillväxt och strukturomvandling, full sysselsättning, prisstabili-
tet samt ökad jämlikhet och jämställdhet. Tyvärr fi nns det tendenser 
i dagens tillväxtdebatt att dessa visdomar som alltid legat till grund 
för fackligt ekonomisk-politiskt tänkande kommer bort. 

Vi föreslår

att LO tar initiativ till att med utgångspunkt från denna motion for-
mulera en sammanhållen tillväxtstrategi och

att LO genomför en bred studie- och informationskampanj om hur 
facket ser på tillväxtfrågor.
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18.78
Offentliga resurser för ökad sysselsättning och tillväxt
Handelsanställdas förbund avd 3, Halmstad

I förarbetena till arbetet med de regionala tillväxtprogrammen framhöll 
regeringen bl a betydelsen av sektorssamverkan och samordning av re-
surser mellan olika områden som har betydelse för den regionala utveck-
lingen i allmänhet, och i synnerhet för sysselsättning och tillväxt.

Inom avdelningar och LO-facken i kommunen konstateras att 
de regionala tillväxtprogrammen utarbetas i en tid då konjunkturen 
kännetecknas av lägre tillväxt, högre arbetslöshet och större svårig-
heter att öka sysselsättningen. 

I Västsverige återspeglas detta i att en tidigare relativt stark ök-
ning av BRP (bruttoregionalprodukten) har avtagit. Arbetslösheten 
ökar på nytt, och enbart bland unga människor har den ökat med 40 
procent under det senaste året. Allvarligast av allt är att sysselsätt-
ningsökningen i praktiken uteblir under det närmaste året.

Den uppgick under fyraårsperioden 1999–2002 till nästan 45 000 
människor (i genomsnitt cirka 11 000 människor per år). Enligt den 
senaste prognosen från Länsarbetsnämnderna kommer sysselsätt-
ningen endast att öka med mindre än 1000 personer fram till halv-
årsskiftet 2004. 

Konjunkturläget medför bl a att arbetsmarknads- och utbildnings-
politiska insatser växer i betydelse för att motverka ökad arbetslöshet 
på kort och medellång sikt. De tillväxtpolitiska insatserna får därför 
sannlikt inte några effekter på sysselsättningen utan betydande drag-
hjälp från en mer positiv konjunkturutveckling. 

Det rådande konjunkturläget medför också att fokus i ännu högre 
grad måste riktas på utbytet av de resurser som används för att främ-
ja sysselsättning och tillväxt i vid mening. Ur regional synpunkt har 
LO-distriktet i Västsverige kartlagt storleken av offentliga resurser 
inom fem områden (arbetsmarknad, investeringar i infrastruktur, 
EUs strukturfonder, statligt och regionalt stöd till näringslivets ut-
veckling) som är relevant i det här sammanhanget. 
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Svårigheterna att uppnå en samlad bild av omfattningen av de 
samlade statliga och andra samhälleliga resurserna för de här ända-
målen är stora. Det borde emellertid vara av ett mycket starkt in-
tresse för både staten och regionerna/länen att fortlöpande följande 
utvecklingen av det s k regionala tillväxtkapitalet och dess fördel-
ning på ändamål och län. 

Erfarenheterna innebär också att offentliga resurser till stöd för 
regional utveckling, sysselsättning och tillväxt uppvisar en väldigt 
splittrad bild. Antalet nationella program för t ex lokal näringslivs-
utveckling och innovationssystem har vuxit i antal. Antalet stödfor-
mer till näringslivet är betydande. De arbetsmarknadspolitiska åtgär-
derna är också omfattande. Flera statliga myndigheter – huvudmän 
– är involverade Av EUs strukturfonder/program är inte mindre än 
elva stycken relevanta för Västsverige. 

Kvantitet ifråga om projekt kännetecknar erfarenheterna av till-
växtavtalen, och andra delar av de olika insatsområdena. 

De här förhållandena aktualiserar också behovet av uppföljning 
och utvärdering av såväl enskilda projekt som hela programområden 
och delar av dessa. Utbytet av offentliga resurser till stöd för regio-
nal utveckling – framför allt ur ett sysselsättningsperspektiv – behö-
ver klargöras på ett tydligt sätt. 

Samtidigt fi nns det anledning att pröva om antalet program, stöd-
former m m är ändamålsenliga, och ger tillräckligt stort utrymme 
för målstyrning och underlättar sektorssamverkan istället för stark 
regelstyrning av resurserna inom respektive område.

Vi föreslår

att behovet av uppföljning och utvärdering av offentliga resurser till 
stöd för sysselsättning och tillväxt tillmäts ökad betydelse,

att en årlig redovisning sker av den regionala fördelningen av statliga 
resurser, och ändamål i sysselsättnings- och tillväxtpolitiken för 
dessa, 
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att en översyn sker av de arbetsmarknadspolitiska programmen och 
statliga stödformer till näringslivet,

att regeringen och Riksdagen skärper kraven på samordning och sam-
verkan mellan olika statliga myndigheter ifråga om deras regionala 
insatser till stöd för sysselsättning och tillväxt och

att Sverige tar initiativ inom EU till en översyn av strukturfonder/
-program och gemenskapsinitiativ.

18.79
Regionala tillväxtavtal och resurser för sysselsättning och tillväxt
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

LO-kongressen 2000 tog ställning för att utveckla en facklig regional 
näringspolitik. Samtidigt underströks behovet av en samlad närings-
politisk offensiv. De här uppdragen låg i linje med bland annat en av 
motionerna – ”Näringspolitik – regionalpolitik” – som behandlades av 
kongressen. En bred ansats innebär krav på en stark samverkan mel-
lan insatser inom olika områden för att uppnå resultat till stöd för ut-
vecklingen i regionen.

I det här perspektivet har regionala tillväxtavtal och den regiona-
la utvecklingsstrategin varit av särskilt intresse för Västra Götalands-
regionen. Tyngdpunkterna och insatsområdena varierar mellan olika 
regionala tillväxtavtal. I Göteborgsregionen gäller ett tydligt syssel-
sättningsmål: + 30 000 nya arbetstillfällen under åren 2000–2005.

Det är viktigt att regionala tillväxtavtal vägleds av sådana tydliga 
mål. Då ökar möjligheten att näringslivsperspektiven inordnas i en 
samlad strategi och handlingsplan för den regionala utvecklingen. 

I det här sammanhanget måste insatser som breddar basen, utveck-
lar dynamiken och säkrar framtiden för en stark industrisektor i Sverige 
tillmätas mycket stor betydelse. Att pröva förslagen i rapporten ”Fram-
tid för svensk industri”, som redovisades i maj 2002 blir ett uppdrag för 
näringspolitiken i allmänhet, och i en utvecklingspolitik i regionerna.

Tillväxtavtalen bygger, för att bli resultatgivande, på partnerskap 
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i län och regioner. Det innebär att den roll som parterna på arbets-
marknaden, det vill säga företrädare för de fackliga organisationer-
na och näringslivet intar, ur den synpunkten måste vara stark. Erfa-
renheterna hittills visar att så inte är fallet.

Det är vidare inom ramen för tillväxtavtalen som en bred sam-
verkan och samordning av politiken och resurserna inom olika om-
råden ska uppnås. Trots att regeringen vid fl era tillfällen redan fram-
hållit betydelsen av sektorssamverkan för att uppnå en helhetssyn 
och en samordning av resurserna fi nns det stora brister i detta. Ur 
ett regionalt perspektiv är det emellertid oerhört viktigt med denna 
samverkan, viktigt för att öka utbytet av resurserna och de konkreta 
insatserna som sker för att främja sysselsättning och tillväxt. 

De regionala tillväxtavtalen ska under 2003 revideras, och ersät-
tas av regionala tillväxtprogram från och med 2004. Dessa utarbetas 
i en tid då konjunkturen kännetecknas av lägre tillväxt, högre arbets-
löshet och större svårigheter att öka sysselsättningen. 

I Västra Götalandsregionen återspeglas det i att en tidigare rela-
tivt stark ökning av BRP (bruttoregionalprodukten) har avtagit. Ar-
betslösheten ökar på nytt, och enbart bland unga människor har den 
ökat med 40 procent under det senaste året. 

Allvarligast av allt är att sysselsättningsökningen i praktiken uteblir 
under det närmaste året. Den uppgick under fyraårsperioden 1999–
2002 till mer än 40 000 människor (i genomsnitt cirka 10 500 män-
niskor per år) eller drygt 6 procent enbart i Västra Götalandsregio-
nen. Enligt den senaste prognosen från Länsarbetsnämnden kommer 
sysselsättningen endast att öka med tusen personer under 2004.

Det rådande konjunkturläget medför också att fokus i ännu högre 
grad måste riktas på utbytet av de resurser som används för att främ-
ja sysselsättning och tillväxt i vid mening. I det här sammanhanget 
väger arbetsmarknads- och vissa utbildningspolitiska åtgärder väldigt 
tungt. Uppmärksamhet måste också riktas på resursanvändningen 
inom EUs olika strukturfonder och/eller särskilda program, statliga 
och regionala insatser till stöd för näringslivets utveckling i allmän-
het och enskilda företag. 
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Utredningen om ”Företagsutveckling på regional nivå” (SOU 
2002:101) innehöll vissa uppgifter av den här karaktären. Ur regi-
onal synpunkt har LO-distriktet i Västsverige kartlagt storleken av 
offentliga resurser inom fem områden (arbetsmarknad, investering-
ar i infrastruktur, EUs strukturfonder, statligt och regionalt stöd till 
näringslivets utveckling) som är relevant i det här sammanhanget i 
en särskild rapport: ”Koll på läget”. 

Det kan vidare konstateras att de arbetsmarknadspolitiska pro-
grammen är många, varav fyra avser olika former av anställningsstöd. 
För Västsveriges del är elva av EUs strukturfonder/-program rele-
vanta. Flera nationella program för till exempel lokal näringslivsut-
veckling (LNU), innovationssystem, kluster m fl  har vuxit fram un-
der de senaste åren. Dessutom fi nns det ett fl ertal stödformer för 
näringslivet. 

Svårigheterna är stora att uppnå en samlad bild över storleken 
av olika statliga insatser av det här slaget i respektive län. Ett fl ertal 
myndigheter och beslutsfattare är också involverade. 

En mycket stark projektorientering kännetecknar den praktiska 
verksamheten. Uppföljning och utvärdering av olika insatser sker 
fortlöpande inom vissa områden men tillmäts inte tillräckligt stor 
betydelse – framför allt från regionala synsätt. 

Sammanfattningsvis ger insatserna inom de här områdena en väl-
digt splittrad bild av de statliga åtagandena i sysselsättnings- och till-
växtpolitiken. Det borde emellertid vara av ett mycket starkt intres-
se för både staten och regionerna/länen att fortlöpande följa utveck-
lingen av det så kallade regionala tillväxtkapitalet, och dess fördel-
ning på ändamål och län.

De här förhållandena aktualiserar också behovet av uppföljning 
och utvärdering av såväl enskilda projekt som hela programområ-
den och delar av dessa. Utbytet av offentliga resurser – ytterst skat-
temedel – till stöd för regional utveckling ur framför allt sysselsätt-
ningsperspektiv – behöver klargöras på ett tydligt sätt. 

Samtidigt fi nns det anledning att pröva om antalet program, stöd-
former m m är ändamålsenliga, och ger tillräckligt stort utrymme 
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för målstyrning och underlättar sektorssamverkan istället för stark 
regelstyrning av resurserna inom respektive område. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att tydliga sysselsättningsmål ska vägleda de regionala tillväxtprogram-
men för åren 2004–2007,

att LO och fackförbunden skapar mycket goda förutsättningar för 
ett starkt fackligt engagemang för en samordnad facklig regional 
utvecklingspolitik,

att stärka medverkan från arbetsmarknadens parter i arbetet med de 
regionala tillväxtprogrammen,

att uppföljning och utvärdering av offentliga resurser i sysselsättnings- 
och tillväxtpolitiken tillmäts ökad betydelse,

att en översyn sker av de arbetsmarknadspolitiska programmen och 
statliga stödformer till näringslivet och

att regeringen och Riksdagen ska skärpa kraven på samordning och 
samverkan mellan olika statliga myndigheter ifråga om deras re-
gionala insatser till stöd för sysselsättning och tillväxt.

18.80
Samordning och uppföljning av resurser för sysselsättning och 
tillväxt
Livsmedelsarbetareförbundet avd 1, Bohus-Älvsborg

Konkurrensen från utlandet ökar för livsmedelsindustrin i Sverige. Ut-
vecklingen från att ha betraktats som en relativt ”skyddad” hemma-
marknadssektor till nya villkor har ägt rum under en relativt kort tid. 
Inom branschen pågår också en tilltagande koncentration av produktion 
och ägande. Samtidigt har en neddragning av produktionskapaciteten i 
Sverige ägt rum, utlandsinvesteringarna ökar och exporten har vuxit.

Förändringarna har varit dramatiska under de senaste åren. De 
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står i djup kontrast till de framtidsutsikter som LRF och branschor-
ganisationer redovisade i mitten av 90-talet. Insikten om att skapa 
nya och bättre förutsättningar för livsmedelsindustrin var drivkraften 
bakom initiativet från Livsmedelsarbetareförbundets avdelningar i 
Västsverige att utarbeta en regionalt program redan år 2000.

Några av programpunkterna handlade om satsningar på utbild-
ning och kompetensutveckling, forskning och produktutveckling och 
att samhället måste öka och samla sina resurser till stöd för nyfö-
retagande, exportsatsningar, behov av riskkapital m m. Programmet 
syftade till att stärka företagens ställning i en tid då marknaderna 
öppnades för ännu mer konkurrens. I det här perspektivet blir ock-
så företagens förmåga att hävda sig på marknaderna utanför Sverige 
samtidigt allt viktigare.

Initiativ av den här karaktären har också en gynnsam inverkan på 
den regionala utvecklingen i Västsverige i allmänhet eftersom livs-
medelsindustrin intar en relativt stark ställning ur sysselsättnings- och 
tillväxtsynpunkter. Erfarenheterna hittills visar att statliga och regi-
onala insatser har varit otillräckliga för att skapa bra förutsättningar 
för livsmedelsindustrins framtid i en tid när nya förutsättningar gäl-
ler för företagens möjligheter till expansion och utveckling. 

För framtiden gäller att den regionala utvecklingspolitiken har 
fått ökad tyngd för att främja utvecklingen inom näringslivet. Det 
blir inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen som huvud-
delen av insatserna kommer att äga rum som syftar till att tillgodo-
se behoven av utbildning och kompetensutveckling, förnyelse (inkl 
innovationer, nyföretagande, produktutveckling etc), kapitalförsörj-
ning m m i näringslivet. Det gäller inom livsmedelsindustrin som i 
andra delar av näringslivet. Samtidigt är investeringar i bra kommu-
nikationer ofrånkomliga inslag i en politik som ska säkra och bredda 
basen för näringslivet – framförallt inom industrin. 

Ur ett vidare perspektiv måste insatser som breddar basen, ut-
vecklar dynamiken och säkrar framtiden för en stark industrisektor 
i Sverige tillmätas mycket stor betydelse. Att pröva förslagen i rap-
porten ”Framtid för svensk industri”, som redovisades i maj 2002, 
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blir ett uppdrag för näringspolitiken i allmänhet och särskilt viktigt 
blir detta i den regionala utvecklingspolitiken. 

En förskjutning av tyngdpunkterna från statlig industri- och re-
gionalpolitik till regional utvecklingspolitik innebär vidare att var-
je region måste utveckla egna starka redskap, forum för beslut och 
även resurser för att aktivt medverka i sysselsättnings- och tillväxt-
politiken.

 Det är vidare inom ramen för tillväxtprogrammen som en bred 
samverkan och samordning ska uppnås av politiken och resurserna 
inom olika områden. Trots att regeringen vid fl era tillfällen redan 
framhållit betydelsen av sektorssamverkan för att uppnå en helhets-
syn och en samordning av resurserna fi nns det stora brister i detta. 
Behoven av en tydlig koncentration av insatser och resurser till stra-
tegiskt viktiga områden har vidare vuxit. 

Erfarenheterna hittills av bl a tillväxtavtalen och EUs struktur-
fonder visar att en mycket stark och splittrad projektorientering har 
kännetecknat den praktiska verksamheten. Uppföljning och utvär-
dering av olika insatser sker men tillmäts inte tillräckligt stor bety-
delse framför allt ur regionala perspektiv.

Flera nationella program för t ex lokal näringslivsutveckling (LNU), 
innovationssystem, kluster m fl  har vuxit fram under de senaste åren. 
Dessutom fi nns det ett fl ertal stödformer för näringslivet. För Väst-
sveriges del är elva av EUs strukturfonder/-program relevanta. Det 
kan vidare konstateras att de arbetsmarknadspolitiska programmen 
är många, varav fyra avser olika former av anställningsstöd.

Svårigheterna är stora att uppnå en samlad bild över storleken 
av olika statliga insatser av det här slaget i respektive län. Ett fl ertal 
myndigheter och beslutsfattare är också involverade. 

Sammanfattningsvis ger insatserna inom de här områdena en väl-
digt splittrad bild av de statliga åtagandena i sysselsättnings- och till-
växtpolitiken.

De här förhållandena aktualiserar också behovet av uppföljning 
och utvärdering av såväl enskilda projekt som hela programområ-
den och delar av dessa. Utbytet av offentliga resurser – ytterst skat-
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temedel – till stöd för regional utveckling ur framför allt sysselsätt-
ningsperspektiv – behöver klargöras på ett tydligt sätt. 

Samtidigt fi nns det anledning att pröva om antalet program, stöd-
former m m är ändamålsenliga och ger tillräckligt stort utrymme för 
målstyrning och underlättar sektorssamverkan istället för stark re-
gelstyrning av resurserna inom respektive område. 

Vi föreslår att LO ska verka för

att regeringen och Riksdagen ska skärpa kraven på samordning och 
samverkan mellan olika statliga myndigheter ifråga om deras re-
gionala insatser till stöd för sysselsättning och tillväxt,

att uppföljning och utvärdering av offentliga resurser i sysselsättnings- 
och tillväxtpolitiken tillmäts ökad betydelse,

att en översyn sker av statliga program och stödformer till näringslivet 
och

att arbetsmarknadspolitiska åtgärder och resurser och motsvarande 
inom EUs olika strukturfonder samordnas med andra delar av den 
regionala utvecklingspolitiken. 

18.81
En fond för utveckling av individer och regioner
Metallindustriarbetareförbundet avd 173, Luleå

Under många år har vi lokalt och regionalt haft stor glädje av Trygg-
hetsfonden SAF-LO (TSL). Det fanns ett mycket stort värde i att ha 
tillgång och möjlighet att söka pengar från denna fond för både ut-
veckling av medlemmar som förlorade eller hotades i sin anställning, 
och för regionala näringslivsutvecklingsprojekt.

På initiativ av SAF, nuvarande Svenskt Näringsliv, har fonden nu 
lagts ned. Liknande krav från Svenskt Näringsliv på att avskaffa tjäns-
temännens fond ”Trygghetsrådet”, misslyckades dock. Trygghetsrådet 
har begränsningen att endast arbeta med individers utveckling.
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En fördel med en fond för utveckling av regioner, är att vi regio-
nalt exempelvis skulle kunna söka medfi nansiering till regionala pro-
jekt med EU-fi nansiering. Till offentlig nationell medfi nansiering och 
EU-bidrag ska alltid en egeninsats tas fram. Denna är idag ofta svår 
att få fram inom våra organisationer. I bra samarbetsprojekt med Tek-
nikföretagen eller Svenskt Näringsliv, skulle en ”parternas fond för 
näringslivsutveckling” kunna spela en positiv roll. 

När det gäller LOs medlemmar som sägs upp i samband med kon-
junkturnedgångar eller strukturella förändringar, skulle en trygghets-
fond kunna bidra positivt. Med hjälp av fonden skulle man snabbare 
kunna göra förändringar i arbetslivet, och samtidigt höja kvalitén i 
stödet till de medlemmar som förlorar sina arbeten.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att inom LO och gentemot Svenskt Näringsliv driva frågan om ett 
införande av en trygghets- och utvecklingsfond med syftet, mjuka 
pengar för bra lösningar då medlemmar förlorar sina arbeten och 
mjuka pengar för näringslivsutveckling.

18.82
Finansieringsavgift vid företagsfl ytt
Elektrikerförbundet avd 16, Karlstad

Ericsson i Norrköping fl yttar produktionen till Skottland för att få 
arbetet utfört billigare så att aktieägarna kan tjäna ännu mer peng-
ar. Norrköpingsborna får smaka på arbetslösheten och Skottarna har 
ytterligare ett antal visstidsanställningar som är ”fl exibla” på företa-
gens villkor.

Lear Corporation i Bengtsfors fl yttar jobben till Portugal för man vill 
att bilsätessömmerskan som utför arbetet ska tjäna 40 kronor i stället för 
120 kronor i timmen. Primus i Hagfors fl yttar sin verksamhet till Balticum 
för att få billigare arbetskraft. Avesta Polarit i Degerfors, Continental i Gis-
laved osv är moderna exempel på godsherrementalitet anno 1700-tal.
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Den svenska arbetarrörelsen måste nu ta sig an den negativa ut-
veckling som sker och minska möjligheterna, för lönedumpning och 
utgallring av icke önskvärd arbetskraft. Vår arbetarrörelse har alltid 
kännetecknats av ett bra samarbete mellan den fackliga och den po-
litiska grenen. Fackföreningarna har skapat trygghet genom kollek-
tivavtalen som medför att arbetare inte kan konkurrera med arbe-
tare och kompletterat detta med lagstiftningar genom Socialdemo-
kratin. Bra exempel på detta är Medbestämmandelagen, Lagen om 
anställningsskydd och förtroendemannalagen. Tack vara detta är det 
samma villkor i Norrköping, Bengtsfors, som i Gislaved.

Medlemmarna i fackföreningsrörelsen har lovat varandra att inte 
acceptera sämre villkor än de som kollektivavtalet och lagen säger, 
vilket har medfört att vi har kunnat få en god samhällsutveckling 
där vi positivt har påverkat marknadskrafternas sämsta sidor. Men 
det fi nns numera ”hål” i lagstiftningen.

Idag får ett företag utan förpliktelser fl ytta sin produktion till det 
land där det är billigast för företaget. Företaget tar ”ansvar” för de 
personliga tragedier för den som blir av med jobbet genom att betala 
uppsägningslön, en eller ett par månader. Sedan har företaget gjort 
sitt, tack och adjö! De verkliga kostnaderna får vi själva samhället 
vackert ta hand om. Genom rigorösa företagsstöd för nyetableringar 
av ersättningsarbeten, arbetsmarknadsåtgärder, studier, a-kassa och 
socialbidrag blir prislappen ofantligt dyr.

Det är uppenbart att det krävs lagstiftning på detta område då våra 
kollektivavtal och vår lagstiftning inte omfattar detta. Således kan de 
ej hindra ett företag som av ekonomiska intressen väljer att fl ytta sin 
produktion utomlands. Polen, Baltstaterna och sydeuropeiska länder 
där arbetskraften både är billig och tyst får ta över den svenska, förr 
så stolta, metall- och elektronikindustrin, och det är inte så länge se-
dan som både Teko och varvsindustrin försvann från våra breddgra-
der. Vi kan fråga oss vad som på sikt egentligen blir kvar?

Företagen använder sig idag av utpressning mot de lokala fack-
föreningarna. De kräver ofta att för att ha en fortsatt drift, själva får 
sortera ut de anställda som ska få vara kvar. Ultimatum ställs som går 
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tvärt emot svensk lagstiftnings andemening. Det vill säga, om par-
terna ej kommer överens gäller lagen sist in först ut. Men här visar 
företaget vem som egentligen bestämmer, ”får vi inte som vi vill läg-
ger vi ner, outsourcar eller tar in bemanningsföretag” är budskapet 
till fackföreningarna. I ett sådant läge pressas också fackföreningen 
hårt. Hänsyn måste tas till företagets möjligheter att fortsätta och 
utveckla sin produktion och därigenom säkra framtida arbetstillfäl-
len, samtidigt som medlemmarnas grundläggande lagenliga rättighe-
ter ska upprätthållas. Men är det bättre att låta Flextronics ta över?

De fackliga fri- och rättigheterna har den samlade arbetarrörel-
sen kämpat för i över 100 år för att uppnå, vilket gör att vi inte kan 
åsidosätta reglerna i utpressningssituationer. Om ett företag får mak-
ten att gallra bort de sjuka, de arbetsskadade och de äldre som inte 
orkar med, eller har för gamla kunskaper, de fackligt aktiva som vå-
gar säga nej eller de som av någon annan anledning inte passar, är vi 
sålda. Får företagen denna makt har arbetarrörelsen misslyckats och 
de svagaste i samhället är de som också löper den största risken att 
bli utslagna.

Företagens metoder idag är inte att betrakta som stridsåtgärder 
eftersom det inte är förbjudet i lagstiftningen. Att fl ytta företaget, 
lägga ner företaget eller skära ner på antalet anställda är idag de me-
toder som används om fackföreningen ställer för höga krav eller inte 
går med på företagens krav. Tyvärr fi nns det inget i lagstiftningen idag 
som förhindrar den uppkomna situationen.

Med stöd och beaktande av ovan skulle det införas en fi nansie-
ringsavgift för produktionsfl ytt eller nedläggning. Finansieringsav-
giften bör kunna kopplas till antalet anställda som mister arbetet på 
grund av produktionsfl ytt eller nedläggning.

Fördelningen skulle kunna genomföras så att den enskilde som 
drabbas erhåller ett omställningsstöd/avgångsvederlag på 1 basbe-
lopp. Den drabbade kommunen erhåller ett omställningsstöd på 1 
basbelopp och det övriga tillfaller samhället för strukturella eller re-
gionalinriktade åtgärder på arbetsmarknaden.

Detta förhindrar naturligtvis inte att ett företag fl yttar eller läg-
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ger ner, men det ger oss i varje fall möjligheter att mildra effekterna 
och tillse att nya jobb kan skapas, och kanske skulle företaget tänka 
efter mer än en gång innan beslut fattas.

Vi föreslår

att en utredning tillsätts med uppgift att ge svar på motionens ande-
mening samt med uppdraget att presentera förslag till långsiktiga 
lösningar av problemen.

18.83
Företagsnedläggningar
Industrifacket avd 6, Kronoberg

Nedläggningar, konkurser, omstruktureringar bland företagen ökar i 
Sverige. Företag och storkoncerner fl yttar helt eller delvis ut produk-
tion utomlands. Vid dessa tillfällen måste företagen ta ett större eko-
nomiskt ansvar för de anställda. Staten får ta stor del av dessa kostna-
der idag såsom a-kassa, socialbidrag med mera. Att lägga ner företag 
i Sverige bör inte vara ”enkelt och billigt”. Våra regler bör defi nitivt 
ses över. Det hela är än mer illavarslande när nedläggningarna ofta är 
att utnyttja arbetskraft i andra länder som är billigare och som arbe-
tar under förhållande som vi inte skulle acceptera idag.

Vi föreslår 

att LO får i uppdrag att verka politiskt för att lagstiftningen ändras 
och att nedläggningar inte sker lika lätt som idag.
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18.84
Låt Svensk Kassaservice vara kvar i Posten
SEKO avd Skåne

Sedan bolagiseringen av Posten har verksamheten genomgått stora för-
ändringar som inte till alla delar har varit till gagn för kunden. Kunden 
måste nu gå på ett ställe för att köpa frimärke och på ett annat för att 
hämta ut sina pengar. Företagen kan i värsta fall få gå på tre olika kon-
tor för att göra de postärenden som man tidigare kunde göra på sam-
ma postkontor. Tillika är öppethållandet olika. Det har blivit krångli-
gare för kunden och Posten har tappat såväl synergieffekter som för-
troendekapital. Det fi nns all anledning för Postens nya ledning att se 
över vilka verksamheter som åter kan kopplas samman. Vid senaste 
omorganisationen bildades bolaget Svensk Kassaservice som enbart 
skulle svara för in- och utbetalningar samt service till de banker som 
köper tjänster som förmedlingsuppdrag. Staten har åtagit sig att svara 
för en rikstäckande kassaservice. Staten subventionerar idag det arbe-
te som Svensk Kassaservice utför åt bankerna. Just nu pågår en statlig 
utredning om hur Svensk Kassaservice ska bedrivas i framtiden och 
om den ska vara i Postens regi eller säljas ut. Vår uppfattning är klar, 
kassaservicen ska även fortsättningsvis ligga kvar i Posten och utnytt-
ja Postens unika infrastruktur. För allmänheten och företagen handlar 
det om säkerhet och tillgänglighet över hela landet.

Vi föreslår att LO ska verka för

att Svensk Kassaservice även i fortsättningen ska bedrivas i Postens 
regi för att säkerställa tillgänglighet över hela landet.
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Utlåtande
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

18.76 första – fjärde samt sjätte att-satserna

att driva de tillväxtpolitiska frågorna med utgångspunkt i att tillväxt 
skapas av arbete, investeringar och innovationer,

att genom en stabil ekonomisk tillväxt skapa förutsättningar att 
utveckla välfärdssamhället,

att upprätthålla och utveckla konkurrenskraften i svenskt näringsliv 
genom välutbildad och kompetent arbetskraft, hög investerings-
nivå och väl fungerande innovationssystem, 

att stödet från de allmänna försäkringssystemen till den enskilde 
tryggas genom att ett tydligt och konsekvent regelverk med 
grund i arbetslinjen utformas och tillämpas och

att system utvecklas för att bättre koppla forskning till industriella 

tillämpningar och förbättrad produktutveckling.

18.77 första att-satsen

att LO tar initiativ till att med utgångspunkt från denna motion for-
mulera en sammanhållen tillväxtstrategi.

18.78 första och andra samt fjärde och femte att-satserna

att behovet av uppföljning och utvärdering av offentliga resurser till 
stöd för sysselsättning och tillväxt tillmäts ökad betydelse,

att en årlig redovisning sker av den regionala fördelningen av stat-
liga resurser, och ändamål i sysselsättnings- och tillväxtpolitiken 
för dessa, 

att regeringen och Riksdagen skärper kraven på samordning och 
samverkan mellan olika statliga myndigheter ifråga om deras 
regionala insatser till stöd för sysselsättning och tillväxt och
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att Sverige tar initiativ inom EU till en översyn av strukturfonder/
-program och gemenskapsinitiativ.

18.79 första – fjärde samt sjätte att-satserna

att tydliga sysselsättningsmål ska vägleda de regionala tillväxtpro-
grammen för åren 2004–2007,

att LO och fackförbunden skapar mycket goda förutsättningar för 
ett starkt fackligt engagemang för en samordnad facklig regional 
utvecklingspolitik,

att stärka medverkan från arbetsmarknadens parter i arbetet med 
de regionala tillväxtprogrammen,

att uppföljning och utvärdering av offentliga resurser i sysselsätt-
nings- och tillväxtpolitiken tillmäts ökad betydelse och

att regeringen och Riksdagen ska skärpa kraven på samordning och 
samverkan mellan olika statliga myndigheter ifråga om deras 
regionala insatser till stöd för sysselsättning och tillväxt.

18.80

att regeringen och Riksdagen ska skärpa kraven på samordning och 
samverkan mellan olika statliga myndigheter ifråga om deras 
regionala insatser till stöd för  sysselsättning och tillväxt,

att uppföljning och utvärdering av offentliga resurser i sysselsätt-
nings- och tillväxtpolitiken tillmäts ökad betydelse,

att en översyn sker av statliga program och stödformer till närings-
livet och

att arbetsmarknadspolitiska åtgärder och resurser och motsvaran-
de inom EUs olika strukturfonder samordnas med andra delar av 
den regionala utvecklingspolitiken. 

18.81

att inom LO och gentemot Svenskt Näringsliv driva frågan om ett in-
förande av en trygghets- och utvecklingsfond med syftet, mjuka 
pengar för bra lösningar då medlemmar förlorar sina arbeten 

och mjuka pengar för näringslivsutveckling.



a r b e t e  å t  a l l a  |  5 9 7

18.82

att en utredning tillsätts med uppgift att ge svar på motionens 
andemening samt med uppdraget att presentera förslag till 

långsiktiga lösningar av problemen.

18.83

att LO får i uppdrag att verka politiskt för att lagstiftningen ändras 

och att nedläggningar inte sker lika lätt som idag.

18.84

att Svensk Kassaservice även i fortsättningen ska bedrivas i Pos-
tens regi för att säkerställa tillgänglighet över hela landet.

Motionerna 18.76 och 18.77 behandlar fackföreningsrörelsens övergri-

pande tillväxtpolitik. Sedan Rehn och Meidner formulerade sitt pro-

gram för den solidariska lönepolitiken 1951 har LO haft en fast grund 

att stå på. Om målet är en hög ekonomisk tillväxt fi nns ingen motsätt-

ning mellan rättvisa och tillväxt. Dessa två går att förena. 

Genom en solidarisk lönepolitik skapas ett tryck på omvandling ge-

nom att alla företag möter samma kostnadstryck. Genom att upprätt-

hålla ett omvandlingstryck i ekonomin uppnås hög produktivitet, dvs 

högt förädlingsvärde per timma. Tillväxt är därmed inte beroende av 

större löneskillnader, snarare tvärtom.

För att det ska vara möjligt att upprätthålla höga löner och därmed ett 

högt omvandlingstryck krävs att arbetslinjen upprätthålls och att det 

inte fi nns någon underbudskonkurrens om arbetstillfällena. För det 

senare krävs att ingen tar arbeten under den avtalade lönen. Här är 

god ersättning i arbetslöshetsförsäkringen, aktiv arbetsmarknads-

politik, fackets organisationsgrad samt ordning och reda på arbets-

marknaden avgörande.

Arbetslinjen är central i LOs ekonomiska politik, vilket också påpekas 

i de båda motionerna. Så många som möjligt måste kunna delta i 

arbetslivet. Med tanke på prioriteringen av produktion med ett högt 
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förädlingsvärde och en acceptans för en hög grad av strukturomvand-

ling ställer det stora krav både på arbetstagarnas kunskaper och på 

förmågan till omställning. Det förstnämnda innebär att utbildningens 

kvalitet måste vara god och att det måste ges upprepade möjligheter 

att ytterligare förkovra sig senare i livet. Det senare inkluderar krav på 

yrkesmässig och geografi sk rörlighet under hela livet. 

Tillväxt handlar om att öka det producerade värdet genom att arbeta 

mer och/eller effektivare. Det går att öka den totala produktionen på 

två sätt, antingen genom att arbeta fl er timmar eller att öka produk-

tionen per timme, det vill säga höja produktiviteten. Fler arbetade 

timmar kan antingen uppnås genom att varje arbetande arbetar fl er 

timmar eller att fl er arbetar. Ett högre värde per arbetad timma kan 

uppnås antingen genom att man blir bättre på att göra samma sak 

med samma resurser eller att lågproduktiv produktion läggs ned och 

ersätts av mer högproduktiv, dvs antingen ökad produktivitet i sam-

ma produktion eller förändrad produktionsstruktur. För att detta ska 

uppnås krävs investeringar, innovationssystem och en välutbildad 

arbetskraft. 

Utgångspunkten för fackföreningsrörelsen är medlemmens behov av 

arbete, utbildning samt ett gott socialt liv. Samhället och samhälls-

utvecklingen är inte statiskt och fl ertalet av de problem som motio-

närerna tar upp i motionerna 18.78, 18.79 och 18.80 har sin grund i 

att det inte varit möjligt att anpassa samhällets funktioner till en för-

ändrad verklighet för medlemmarna. Ålderstigna administrativa och 

politiska gränser utgör idag många gånger ett hinder för LO-förbun-

dens medlemmars möjligheter att pendla till arbete eller utbildning i 

kringliggande kommuner eller län. Avgifts- och taxesystem motverkar 

fl exibiliteten och lägger hinder i vägen för kollektivt resande eller 

kommunala studier på annan ort än bostadsorten. 

Bilden kompliceras av den sektorsindelning av samhället som de 

olika statliga myndigheterna representerar. Till detta kan läggas de 

regionala och lokala myndigheternas brist på insyn och möjlighet att 

påverka helheten.
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Regeringens initiativ med regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram 

har hittills inte fått något större genomslag. Dels har arbetsmarkna-

dens parter inte haft något egentligt infl ytande över processen och 

dels har arbetet på många håll i huvudsak varit en process mellan 

myndigheter. Problemet är också att tillväxtprogrammen enbart 

innehåller en omvärldsanalys och ett antal målsättningar och är i 

avsaknad av tydliga aktiviteter samt planer på hur aktiviteterna ska 

fi nansieras och förverkligas.

Sverige behöver en nationell strategi för hur vi ska åstadkomma en 

långsiktig och hållbar tillväxt. Klara nationella mål är nödvändiga 

inom arbetsmarknadspolitiken, näringspolitiken, utbildningspolitiken 

och området för infrastrukturella investeringar. Detta kräver vidare 

att det genomförs regionala och nationella uppföljningar och utvär-

deringar av gjorda insatser samtidigt som planerings- och genomför-

andeprocesserna måste göras mer transparenta för de medverkande 

på det regionala och lokala planet. Regelverken för de olika statliga 

myndigheternas möjlighet till regional och lokal samverkan bör utfor-

mas så att de kan svara upp mot de regionala och lokala behoven av 

gemensamma insatser på samtliga statliga insatsområden. Ett intres-

sant förslag i anslutning till motion 18.79 skulle kunna vara en delega-

tion direkt under statsministern med uppgift att bereda frågor inom 

områdena innovation och forskning. En annan ingång i problemen 

kring ansvarsfördelningen mellan stat, region/län och primärkommun 

samt mellan regeringen/riksdagen och de olika myndigheterna är den 

utredning som görs av regeringens ansvarskommitté.

Sverige behöver utveckla större arbetsmarknadsgeografi ska regioner 

så att olikheter i såväl kommun- som länsvisa regeltillämpningar inte 

utgör hinder för utveckling. Arbetstagarnas behov av arbetspendlingar 

och studiemöjligheter måste underlättas. Möjligheter till att utveckla 

innovationssystem, kluster och samverkan mellan regionala högskolor 

och universitet bör utvecklas och intensifi eras. Lokalt bör en utveckling 

av lokala arbetsmarknadsområden stimuleras. LO-kongressen 2000 

beslutade att utveckla en facklig regional näringspolitik vilket har lett till 

att så kallade strukturråd har bildats i samtliga LO-distrikt. 
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EUs strukturfonder har på en rad områden tillfört resurser till framför 

allt kompetensutveckling samt till regioner i Sverige med särskilda 

behov. Problemet med strukturfonderna har ofta varit att Sverige har 

utvecklat egna regler utöver det regelverk som fastställts av EU. För 

framtiden bör de eventuella strukturfonder som blir aktuella för Sverige 

integreras i de regionala stödstrukturerna och bli en del av helheten.

Motion 18.81 tar upp frågan om en trygghets- och utvecklingsfond 

tillsammans med Svenskt Näringsliv.

1997 tog SAF initiativet till att avveckla Trygghetsfonden SAF-LO (TSL). 

Ett viktigt skäl som angivits är att arbetsgivarföreningens medlemmar 

upplevt de företagsutvecklingsprojekt som TSL genomfört som icke 

konkurrensneutrala. De har därmed utgjort ett problem för dem. Inled-

ningsvis var avsikten att avvecklingen skulle vara avslutad före 1999 års 

utgång och att de kvarvarande medlen skulle delas mellan parterna.

Då det gäller stödet åt anställda i krisföretag eller krisbranscher föreligger 

inte samma invändning från arbetsgivarna. Detta förhållande har tagit sig 

uttryck i att förhandlingar pågår om tecknandet av ett omställningsavtal, 

som skulle exkludera de för arbetsgivarna känsliga delarna i TSL-koncep-

tet, men tillvarata de delar där samförstånd fortfarande råder.

För att fi nansiera ett omställningsavtal krävs kapital. De fonderade med-

len i TSL-fonden är därför inte fördelade mellan organisationerna utan 

ligger kvar i avvaktan på slutförandet av förhandlingarna om ett omställ-

ningsavtal. Därmed torde den delen av motionen som handlar om resur-

ser för stöd till LO-förbundens medlemmar redan vara uppfylld.

Beträffande fonder för näringslivsutveckling torde inte Svenskt 

Näringsliv under överskådlig tid vara intresserat av överläggningar. 

Förslag om förbättringar på detta område har LO i stället inriktat mot 

den politiska sfären. Diskussioner förs redan om en avlösning av det 

nuvarande bidragssystemet inom ramen för EUs strukturfonder. Inne-

varande bidragsperiod löper ut efter år 2006.
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LOs styrelse tillsatte 2002 en arbetsgrupp som fi ck till uppgift att 

bland annat lägga fram förslag på hur infl ytandet kan stärkas i ar-

betsrättslagstiftningen så att facket kommer in tidigare i processen 

och föreslå åtgärder som innebär ökade krav på företagen vad gäller 

ansvaret gentemot både de anställda och samhället.

De krav som fi nns i motionerna 18.82 och 18.83 är några av de krav 

som fi nns redovisade i den nu färdigarbetade rapporten ”Efter Gisla-

ved – Fackliga strategier vid företagsnedläggelse”. LOs målsättning 

är nu att skapa en strategi där kraven ställda i Gislavedsrapporten 

säkerställs på ett tillfredställande sätt.

I motion 18.84 tas Svensk Kassaservice framtida roll upp. Posten har 

sedan lång tid varit ett praktiskt sätt för människor att kommunicera, 

genom att skicka brev eller paket eller genom att sköta betalningar eller 

ta ut pengar. Detta har de senaste decennierna förändrats kraftigt ge-

nom att brevskrivande och betalningar/kontoöverföringar i en allt ökan-

de grad sker via Internet. Samtidigt kan konstateras att antalet försän-

delser till varje hushåll inte har minskat i någon nämnvärd utsträckning 

och att hushållen fortfarande har behov av att skicka brev och paket 

samt sköta in- och utbetalningstjänster på annat sätt än via Internet.

Motionären tar upp en fråga som berör de allra fl esta människor i vårt 

land, nämligen: ”Vart tog posten vägen?” Posten har splittrat upp sin 

verksamhet genom att ge butiker och bensinstationer postala uppgif-

ter. Det har visserligen inneburit en förstärkt service i glesbygd, men 

har i samhällen bidragit till en stigande förvirring och irritation hos 

människor. Att ”gå till posten” är inte längre ett begrepp som innebär 

att man kan utföra ett samlat antal tjänster i en och samma lokal.

I stället för att fundera på vilka ytterligare tjänster som ska kunna 

utföras i en postlokal, har ledningen för posten splittrat verksamheten 

och därmed missat möjligheten till att bli en modern kommunika-

tionspunkt i samhället. Människors irritation gäller framför allt det 

motionären tar upp om Svensk Kassaservice och oron för ytterligare 

försvagningar av denna verksamhet. Vi delar motionärens uppfattning 
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om att Svensk Kassaservice ska bedrivas i Postens regi och gärna i 

Postens egna lokaler.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.76 första-fjärde samt sjätte att-satserna,   
 18.77 första att-satsen, 18.78 första, andra, fjärde och femte att-sat- 
 serna, 18.79 andra-fjärde och sjätte att-satserna, 18.80 och 18.84,

att anse motionerna 18.81-18.83 besvarade och

att avslå motion 18.79 första att-satsen.

Debatt
I debatten deltog
Eva Sjöstedt, SEKO
Lennart Alverå, Metall
Pelle Lantz, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Lennart Alverås, Metall yrkande om bifall till motion 18.79 första att-
satsen. Till detta yrkade styrelsen bifall.

Styrelsens tilläggsförslag ”LO-distrikt och förbundsavdelningar får i 
uppdrag att verka för tydliga sysselsättningsmål inom de regionala till-
växtavtalen.”  (Motioner och utlåtanden sid 409)

Kongressen beslutade

att bifalla motion 18.79 första att-satsen,

att bifalla styrelsens tilläggsförslag ”LO-distrikt och förbundsavdelningar  
 får i uppdrag att verka för tydliga sysselsättningsmål inom de regionala  
 tillväxtavtalen.” och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Energipolitik

Motioner
18.85-18.88

18.85
Energi- och miljöpolitik
Pappersindustriarbetareförbundet

Inför samtalen med regeringen under hösten 2003 presenterade LO 
sju steg för tillväxt, ett dokument vars innehåll Pappers till fullo in-
stämmer i. Av nödvändighet var LOs dokument generellt och allmänt 
hållet och industrin som vi ser som något av motor i tillväxtproces-
sen behandlades mycket summariskt. Det fi nns ett behov av att ut-
veckla de olika delarna och speciellt hur vi får en utveckling inom in-
dustrin så vi bevarar svensk industris konkurrenskraft. Pappers vill bi-
dra till denna process genom att fördjupa diskussionen om vilken roll 
basindustrin kan spela för tillväxten. Vilka åtgärder som skulle med-
verka till ökad tillväxt och stabilare sysselsättning på regionalpolitiskt 
viktiga orter.

Basindustrins betydelse
Till svensk basindustri brukar räknas skogen, kemin, gruvorna och stå-
let. Dessa kännetecknas av att de baserar sig på svenska råvaror och är 
energiintensiva branscher. Massa- och pappersindustrin är en del av 
svensk basindustri, använder en förnybar råvara och är mycket elin-
tensiv. Skogsindustrins betydelse, av vilken massa- och pappersindu-
strin är en del, kan beskrivas i olika mått. Den direkta sysselsättning-
en uppgår till drygt 90 000 anställda och ungefär lika mycket i kring-
verksamheter. Det är visserligen bara cirka 5 procent av den totala sys-
selsättningen, men det är jobb som ofta fi nns i regioner med svag ar-
betsmarknad. Ett pappersbruk är ofta basen för lokal service, handel 
och annan småföretagsamhet.
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Ett annat sätt att beskriva skogsindustrins betydelse är i ekono-
miska termer. Produktionsvärdet uppgick år 2001 till närmare 180 
miljarder kronor, varav en stor del exporterades. Sverige exporterade 
totalt för 787 miljarder kronor år 2002, varav skogsindustrin ensamt 
stod för 110 miljarder kronor. Av detta är nästan 90 miljarder netto-
export, ett viktigt bidrag för att betala nödvändig import. 

En betydelse som det ofta bortses ifrån är den synergi som fi nns 
mellan olika delar i näringslivet i ett land. Massa- och pappersindu-
strin är en högteknologisk bransch, även om slutprodukten inte är 
så avancerad, och som sådan en viktig beställare av avancerad tek-
nisk utrustning. Idag styrs allt mer av produktionen via datorbasera-
de on-line system och dessa har utvecklats i nära samarbete mellan 
basindustri och teknikföretag. Skogsindustrin är också en stor an-
vändare av tunga transporter och Sveriges position på lastbilssidan 
är delvis ett resultat av den utveckling som skett genom behovet att 
tunga transportfordon. 

Industrins internationalisering
Svensk skogsindustri har förändrats från att vara den som köper ut-
ländska företag till att bli utlandsägd genom uppköp och fusioner. 
Andelen av Pappers medlemmar som arbetar i utlandsägda företag 
har ökat från cirka 5 procent i början av 1990-talet till idag cirka 50 
procent. Internationaliseringen av industrin har medfört att avkast-
ningskraven på verksamheterna i Sverige bestäms internationellt. Le-
ver inte de svenska företagen upp till dessa nivåer fi nns ett långsiktigt 
hot om utfl yttning av verksamheten och kortsiktiga hot om utebliv-
na investeringar.

Detta nya förhållande får till följd att ett företags investeringar i 
Sverige konkurrerar direkt med investeringar i någon annan av före-
tagets anläggningar i andra länder. Ogynnsamma villkor för att bedri-
va verksamhet i Sverige ställs direkt mot hur villkoren ser ut i något 
av de andra länder där företaget verkar. Om en investering ska bli 
av avgörs inte bara av en faktor utan är en sammanvägd bedömning 
av villkoren. Stabiliteten i de långsiktiga villkoren är mycket vikti-
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ga, ibland kanske mer än den absoluta nivån om det inte rör sig om 
markanta skillnader. Förutsägbarhet om hur olika faktorer kommer 
att utveckla sig är därmed avgörande för investeringar.

Varför är massa- och pappersindustrin stor i Sverige?
Ovanstående fråga kan tyckas självklar – vi har mycket skog. Det är gi-
vetvis ett av svaren varför vi har en betydande skogsindustri i Sverige. 
Vi har en stor råvaruresurs, som kan användas till olika ändamål och 
frågan är varför vi förädlar skogen till de produkter vi gör. Svaret på den 
frågan är att vi har haft god tillgång till elektricitet till låga priser. Detta 
har kompenserat för de nackdelar vi har i form av långa avstånd till våra 
huvudmarknader för pappersprodukter. Med högre elpriser än omvärl-
den hade vi troligen exporterat mer timmer och pappersmassa som är 
första steget i förädlingskedjan och att vidareförädlingen skett närmare 
de stora marknaderna. Högsta steget i förädlingskedjan är olika kvalite-
ter av fl erskiktskartong där produktion samtidigt är mycket elintensiv. 

Tillväxt är en ökning av de samlade förädlingsvärdena och ett land 
bör sträva efter så stor skillnad som möjligt mellan försäljningspris 
och kostnaden för insatsvaror. Det handlar både om att vidareföräd-
la produkterna så vi får så mycket betalt som möjligt för varje ton 
papper, men också om att inte driva upp priser för insatsvaror. Det 
lägsta förädlingsvärdet av skogsråvara får vi genom att elda upp den 
för energiändamål. Förutom att det ger ett lågt förädlingsvärde så re-
sulterar det i höga priser för den el som produceras med biobränslen 
som bas. Det fi nns en sanning som säger att inget land har blivit rikt 
genom att elda upp sina råvaror och det gäller också Sverige. För att 
maximalt utnyttja den råvaruresurs som skogen utgör ska vi försöka 
vidareförädla produkterna så långt som möjligt.

Hur ska skogsråvaran användas?
Ska politikerna överhuvudtaget lägga sig i hur skogsråvaran används. 
Det står skogsägaren fritt att sälja sin skog till den köpare som betalar 
bäst och det är upp till köparen hur han vill använda den råvara han 
köpt. Restriktionen att ta hänsyn till miljöaspekter ligger ju på skogs-
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bruket. Vi vill inte införa någon planekonomi för hur skogsråvaran an-
vänds utan om marknaden får verka fritt kommer råvaran att styras 
till den verksamhet som har högst förädlingsvärde och därmed bäst 
betalningsförmåga för råvaran.

Det problem vi har idag är att politiska beslut medfört att mark-
nadskrafterna delvis satts ur spel när det gäller användningen av skogs-
råvara. Systemet med el-certifi kat gör att biobränsleanläggningar med 
möjlighet att producera el får en högre betalningsförmåga än om de 
skulle sälja sin el till marknadspris. Enkelt uttryck har elkonsumen-
terna tvingats ge värmeverk med mottryckskraft en påse med peng-
ar att handla råvara för. Det hotar inte idag råvaruförsörjningen för 
massa- och pappersindustrin men det driver upp priserna för all mas-
saved. Effekten förstärks ju större andel förnybar el varje konsument 
måste ha. På längre sikt riskerar delar av pappersindustrin att slås ut 
genom att de inte kan bära så höga råvarupriser, inte på grund av att 
deras produktion ger lägre förädlingsvärden utan att de inte kan kon-
kurrera med en subventionerad användning av skogsråvara. 

Energipolitiken
Pappers efterlyser en långsiktig energipolitik. Det enda beslut som ta-
gits är att kärnkraften ska avvecklas, inte med vad den ska ersättas el-
ler hur det ska ske till konkurrenskraftiga priser. Kärnkraften bör enligt 
Pappers avvecklas när den inte längre uppfyller högt ställda säkerhets-
krav. Det enda idag realistiska alternativet till kärnkraft är gas och på 
den fronten händer inget. Bristen på långsiktighet i energipolitiken är 
det viktigaste hindret för investeringar i elintensiv industri.

Den enda åtgärden riksdagen vidtagit för att öka utbudet av el är 
el-certifi katen. Dessa är ett nytt sätt att subventionera elproduktion 
som annars inte är konkurrenskraftig. Tidigare gick subventionerna 
via skattsedeln, nu läggs den på elkonsumenternas nota. Tanken är 
att varje konsument måste ha en andel förnybar el i sin konsumtion, 
s k kvotplikt. År 2003 är kvotplikten 7,4 procent för att successivt 
stiga till 16,9 procent år 2010. Målet är att ytterligare 10 TWh för-
nybar elkraft ska produceras 2010. 
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Genomslaget i elpriset för konsumenterna är till en början rela-
tivt begränsat och kan tyckas rimligt för många, men med tiden och 
med ytterligare pålagor från skatteväxling och koldioxidbeskattning 
blir det kraftiga elprishöjningar för den enskilde. Den energiintensi-
va industrin, som massa- och pappersindustrin, är inledningsvis un-
dantagen från kvotplikt och ett viktigt krav är att den även i fort-
sättningen får vara det. 

En fortsatt avveckling av kärnkraften utan tillförsel av ny el till 
konkurrenskraftiga priser driver i förtid upp elpriserna. Skogsindu-
strin, speciellt massa- och pappersindustrin, är mycket känslig för 
elprishöjningar. Ett exempel är att 1 öre per KWh kostar Hallstavik 
35 miljoner kronor. Elbalansen är idag så pass svag att en stängning 
av Barsebäck 2 skulle öka elpriserna i genomsnitt med 1–2 öre en-
ligt ÅF-energikonsult. Ett perspektiv med snabbare elprishöjningar 
än i vår omvärld och instabilitet i förutsättningarna försvårar invest-
eringar i elintensiv industri.

Elmarknaden fungerar inte tillfredsställande. Det hänvisas ofta till 
att elmarknaden är avreglerad och att det oligopol som fi nns på pro-
duktionssidan därför inte är så skadligt. Vi menar att det är felaktigt 
att tala om en europeisk elmarknad på grund av för låg överförings-
kapacitet mellan norden och övriga Europa. Det är till och med så 
att det är mer korrekt att tala om regionala elmarknader inom nor-
den. Konkurrensen blir därför dålig genom att elproduktionen do-
mineras av tre företag; Vattenfall, Sydkraft och Fortum. De har ett 
gemensamt intresse att hålla priserna uppe och att inte konkurrera. 
Samtidigt sitter representanter för dessa tre företag i varandras sty-
relser för kärnkraftverken. Utan att vara alltför konspiratorisk är det 
lätt att tro att de kan komma överens om en gemensam strategi för 
höga elpriser för att maximera sina företags vinster, vilket är deras 
uppdrag. Genom att kontrollera utbudet av el kan de se till att el-
produktion från dyr kolkondens får styra elpriset. 

Vi anser att staten borde ge Vattenfall ett tydligare uppdrag om 
dess roll för den svenska energipolitiken, både på tillgångssidan och 
som prispressare. Avkastningskravet för den svenska delen av Vatten-
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fall borde inte formuleras som ett lägsta krav utan som ett mål likt 
det riksbanken har, dvs x procent +/- 1 procent. Eventuella bonus-
program till ledningen skulle utgå ifrån hur bra de uppfyller den-
na målsättning. Indikatorer på att avkastningen skulle överstiga det 
uppsatta målet skulle användas för att pressa elpriserna. Om det 
inte är möjligt att formulera styrningen av Vattenfall i dessa termer 
måste man hitta andra metoder för att komma åt problemet att den 
dyraste elproduktionen styr priset. Staten får samtidigt överväga en 
skärpning av konkurrenslagstiftningen. 

Klimatpolitiken
Skogsbruk och skogsindustri ingår i ett uthålligt kretslopp och ser 
till att Sveriges koldioxidbalans förbättras. Den svenska skogen bin-
der varje år lika mycket koldioxid som släpps ut från alla transpor-
ter i Sverige och från hela basindustrins förbrukning av bränsle. Allt 
detta under förutsättning att skogen sköts så att tillväxten överstiger 
den årliga avverkningen och att virkesförrådet ständigt ökar. Om fos-
silbaserade produkter ersätts med skogsindustriprodukter bidrar det 
till minskade utsläpp. Skogsindustrins produkter kan också efter att 
ha använts utnyttjas som ersättning för fossila bränslen. En växande 
skog är bra för klimatet. Åtgärder som syftar till att minska utsläp-
pen av koldioxid kan få motsatt verkan om de leder till att skogsin-
dustrins tillväxt hämmas. 

Den svenska skatten på koldioxid är väsentligt högre än i resten 
av världen. Av det skälet fi nns ingen anledning att införa ett system 
som höjer kostnaden för svensk industri. Strävan måste vara att ha 
system som blir mer konkurrensneutralt, samtidigt som Sverige upp-
fyller sina åtaganden att minska koldioxidutsläppen. Handel med ut-
släppsrätter kan vara ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla Sveriges 
åtaganden enligt Kyoto-protokollet. Handel med utsläppsrätter kan 
däremot inte läggas ovanpå utan måste i så fall ersätta andra styrme-
del. För de sektorer och företag som omfattas av utsläppshandeln el-
ler ingår långsiktiga avtal i syfte att minska sina utsläpp måste därför 
koldioxidskatten avskaffas. 
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Utredningen Flexmex 2 har gjort analyser som visar på att handel 
med utsläppsrätter kan få kraftig påverkan på elpriset. Detta genom 
att elproduktionen i det nordiska kraftsystemet prissätts på margi-
nalen, vilket idag betyder kolbaserad kondenskraft, som kommer 
att belastas med priset på utsläppsrätter. Det talas om effekter i det 
värsta scenariot på 15 – 20 öre/KWh. Vi har tidigare ovan beskrivit 
effekterna för ett tidningspappersbruk av elprishöjningar. Varje öres 
höjning av elpriset betyder för den svenska skogsindustrin 200 mil-
joner kronor i ökade kostnader. Svensk skogsindustri är till följd av 
att den är färskfi berbaserad betydligt mer elintensiv är returfi berba-
serad pappersindustri nere på kontinenten. 

Svensk massa- och pappersindustri har kommit långt när det gäller 
energieffektivisering och de svenska anläggningarna tillhör de främ-
sta i världen. Industrin har redan tidigare genomfört ett stort antal 
åtgärder för att reducera användningen av fossila bränslen och där-
med utsläppen av koldioxid. Utsläppen av koldioxid vid tillverkning 
av ett ton papper i svenska bruk är väsentligt lägre än utsläppen vid 
tillverkning av ett ton papper i kontinentala bruk. Det tilldelnings-
system som utformas för utsläppsrätter måste dels ta hänsyn till tidi-
gare åtgärder och dels ge utrymme för tillväxt. Görs inte det fördyras 
investeringar för ökad produktion och förädling genom att företagen 
tvingas köpa dyra utsläppsrätter på marginalen. Fel utformade riske-
rar handel med utsläppsrätter att hindra investeringar i produktion 
som är energisnål och konservera nuvarande industristruktur.

Miljöprövning
Utöver koldioxidutsläpp och en råvaruförsörjning som tar hänsyn till 
biologisk mångfald fi nns det ytterligare en miljöaspekt som är värd att 
omnämnas. Pappers tycker det är bra med miljöprövning och att det 
är ett effektivt styrmedel. Absoluta gränser som sätts med hänsyn till 
recipienten är ofta effektivare än skatter eller avgifter som blir mer 
trubbiga instrument.

Det fi nns däremot två problem med miljöprövningen som kan 
hämma investeringar. Det första är den tidsåtgång som krävs från an-
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sökan för en nyinvestering fram till slutligt beslut. Investeringar i en 
snabbt föränderlig värld har en tendens att bli en färskvara. Ibland har 
det tagit åratal innan miljöprövningen är färdig. Vi menar att cirka 
1 år är en rimlig tid för en miljöprövning med hänsyn till att olika 
intressenter ska ha möjlighet att yttra sig över en ansökan. Det på-
går för närvarande en översyn av miljöbalken och i den även hante-
ringen av prövningar. Det handlar både om att se över den formella 
gången och att det fi nns tillräckliga resurser hos landets miljödom-
stolar för att kunna hantera ärendena inom rimlig tid. 

Ett annat problem gäller mindre utökning av kapaciteten i sam-
band med investeringar, s k påbyggnadstillstånd. Tidigare fanns en 
praxis att få påbyggnadstillstånd till mindre ändringar av verksam-
het och till produktionsökningar som inte översteg 10 procent av 
redan tillståndsgiven produktionsvolym. Poängen med påbyggnads-
tillstånden var att endast ändringen prövades. Införandet av miljö-
balken har förändrat läget. Nu ska, om ändringen är tillståndspliktig, 
en samlad prövning göras av hela verksamheten. En tillståndspröv-
ning som enligt ovan kan bli både dyr och framför allt tidskrävan-
de. För att räkna hem en investering måste den ge ett kapacitetstill-
skott. Effekten kan nu bli att företaget avstår investeringar på grund 
av att en miljöprövning ska ske av hela verksamheten även om ka-
pacitetstillskottet är marginellt. Investeringar som ofta också är bra 
ur just miljösynpunkt. 

Ett sätt att hantera problematiken runt påbyggnadstillstånd har 
lanserats av Svenskt Näringsliv. De menar att förutsättningen att kun-
na ge påbyggnadstillstånd skulle vara att grundtillståndet inte är äld-
re än 10 år, samt att förändringen rör en viss avgränsad del av verk-
samheten eller att produktionsökningen inte är större än omkring 
15 procent av den i grundtillståndet medgivna. Detta skulle vara en 
metod som möjliggör investeringar som både ger kapacitetsökning-
ar och troligen också positiva miljöeffekter. 
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Sammanfattning
Den sammantagna politiken på fl era områden som berör skogsindu-
strin motverkar ett positivt bidrag till ekonomisk tillväxt och syssel-
sättning genom att driva upp råvaru- och elpriser. Det fi nns stor risk 
att investeringar går Sverige förbi och hamnar i andra länder, vilket 
även kan vara negativt ur en global miljösynpunkt. Pappers anser att 
skogsindustrin och övrig basindustri kan, även fortsättningsvis, spe-
la en positiv roll i tillväxtpolitiken. Politiken inom följande områden 
måste då ses över och förändras:

1. el-certifi katens negativa effekt på råvarupriserna måste leda till en 
omprövning av certifi katen,

2. en långsiktig energipolitik måste formuleras som innebär att kärn-
kraften används så länge den uppfyller högt ställda säkerhetskrav 
och avvecklas först när konkurrenskraftiga alternativ fi nns,

3. staten måste ta ett aktivt ansvar för prisbildningen på elmarknaden 
då den inte lever upp till kraven på en väl fungerande marknad,

4. tilldelningen av utsläppsrätter måste ta hänsyn till tidigare genom-
förda åtgärder och ge utrymme för tillväxt,

5. olika styrmedel för att sänka koldioxidutsläppen kan inte staplas 
på varandra,

6. miljöprövningen måste snabbas upp och ett system med påbygg-
nadstillstånd vid mindre kapacitetsökningar måste införas.

Vi föreslår därför att LO verkar för

att utarbeta en sammanhållen energi- och miljöpolitik i linje med 
motionen för att stärka basindustrins konkurrenskraft.
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18.86
Näringslivsfrågor
Industrifacket avd 21, Västernorrland/Jämtland

Den stora tillgång till el som funnits i Sverige är orsaken till att det 
vuxit upp en elintensiv industri i Sverige. I många årtionden har den 
svenska elintensiva industrin stått för en stor del av den svenska till-
växten, som i sin tur gett oss den välfärd vi har idag.

Vi lever i en globaliserad värd där den svenska elintensiva indu-
strin konkurrerar med länder som vet att ge den inhemska elinten-
siva industrin fördelar så som tillgång till billig el.

Den svenska elmarknaden är avreglerad, men det fi nns bara ett 
fåtal aktörer som är ute efter en enda sak och det är vinstmaxime-
ring. Bolagen saknar helt samhällsansvar. 

Vattenfall som vi (staten) äger lägger sina övervinster på att köpa 
produktionsanläggningar i Polen och Tyskland. Deras investeringar 
skapar ingen välfärd i Sverige utan tvärtom hotar att slå ut den elin-
tensiva industrin, som i sin tur innebär hög arbetslöshet och sämre 
välfärd. Vi ska ha fl er arbetstillfällen inte färre. Vi ska ha bättre väl-
färd inte sämre.

Vi föreslår 

att LO driver att det behövs en styrning av Vattenfall,

att LO driver frågan att Riksdagen och regeringen tillser att den elin-
tensiva industrin får el till konkurrenskraftiga priser, 

att LO driver på att Vattenfall även ska ha som uppdrag att bygga ut 
produktionen av el i Sverige,

att LO använder alla sina kanaler att påverka det socialdemokratiska 
arbetarpartiet och

att LO bildar en Näringspolitisk grupp som arbetar för dessa frågor 
som nämns i att-satserna ovan.
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18.87
Näringslivsfrågor
Metallindustriarbetareförbundet avd 46, Sundsvall

Den stora tillgång till el som funnits i Sverige är orsaken till att det 
vuxit upp en elintensiv industri i Sverige. I många årtionden har den 
svenska elintensiva industrin stått för en stor del av den svenska till-
växten, som i sin tur gett oss den välfärd vi har i dag. Vi lever i en glo-
baliserad värld där den svenska elintensiva industrin konkurrerar med 
länder som vet att ge den inhemska elintensiva industrin fördelar så 
som tillgång till billig el. 

Den svenska elmarknaden är avreglerad, men det fi nns bara ett 
fåtal aktörer som är ute efter en enda sak och det är vinstmaxime-
ring, bolagen saknar helt samhällsansvar. 

Vattenfall som vi (staten) äger lägger sina övervinster på att köpa 
produktionsanläggningar i Polen och Tyskland. Deras investeringar 
skapar ingen välfärd i Sverige utan tvärtom hotar att slå ut den el-
intensiva industrin, som i sin tur innebär hög arbetslöshet och säm-
re välfärd.

Vi ska ha fl er arbetstillfällen inte färre, vi ska ha bättre välfärd 
inte sämre.

Vi föreslår att LO får i uppdrag 

att med kraft verka för en statlig styrning av Vattenfall,

att med kraft verka för att vattenfall ska ha i uppdrag att bygga ut 
produktionen av el i Sverige och

att med kraft verka för att den elintensiva industrin erhåller tillgång 
till billig el.
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18.88
Skattesänkningar på el-priser
Metallindustriarbetareförbundet avd 604, Malmberget

Elkonsumenter i Norrlands kommuner ska kompenseras med lägre el-
skatt då elförbrukningen är betydligt större med dyra uppvärmnings-
kostnader på grund av den långa stränga vinter som råder i jämförel-
se med i södra Sverige.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att sänka elskatterna i Norrlands kommuner.

Utlåtande
Motionerna 18.85-18.88 och 19.52 fjärde att-satsen

18.85

att utarbeta en sammanhållen energi- och miljöpolitik i linje med 
motionen för att stärka basindustrins konkurrenskraft.

18.86

att LO driver att det behövs en styrning av Vattenfall,

att LO driver frågan att Riksdagen och regeringen tillser att den 
elintensiva industrin får el till konkurrenskraftiga priser, 

att LO driver på att Vattenfall även ska ha som uppdrag att bygga ut 
produktionen av el i Sverige,

att LO använder alla sina kanaler att påverka det socialdemokra-
tiska arbetarpartiet och

att LO bildar en Näringspolitisk grupp som arbetar för dessa frågor 

som nämns i att- satserna ovan.
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18.87

att med kraft verka för en statlig styrning av Vattenfall,

att med kraft verka för att vattenfall ska ha i uppdrag att bygga ut 

produktionen av el i Sverige och

att med kraft verka för att den elintensiva industrin erhåller tillgång 

till billig el.

18.88

att sänka elskatterna i Norrlands kommuner.

19.52 fjärde att-satsen

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

Energifrågan har sedan åttiotalet varit en återkommande fråga på 

LOs kongresser. Ett genomgående tema har varit ett missnöje med 

samhällets energipolitik. Genom fl erpartibeslut i riksdagen 1991 och 

1997 har utgångspunkter för energipolitiken fastslagits. Utgångs-

punkterna har kretsat kring kärnkraftens avveckling där tidpunkter 

för när avvecklingen ska vara avslutad respektive påbörjad fastställts. 

Ryckigheten i den förda energipolitiken har inneburit stor osäkerhet 

för aktörerna på energimarknaden som för att kunna fungera ratio-

nellt kräver stabilitet och långsiktigt agerande från samhällets sida. 

Särskilt drabbar det den elintensiva industrins investeringar som är 

kostsamma och har långa ledtider i likhet med kraftindustrins inves-

teringar.

Under 2004 kommer sannolikt ett antal viktiga energibeslut att fattas 

som kommer att få avgörande betydelse för framtiden. En rad stat-

liga utredningar har det senaste året presenterats som berör miljön, 

skatter, styrmedel, konkurrensen, kärnkraftsavvecklingen, framtida 

forskningsinsatser etc. Därtill har en särskild statlig förhandlingsman 

tillsatts som fått i uppgift att försöka fi nna en lösning på hur en sam-
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lad energipolitisk överenskommelse ska kunna åstadkommas. I ett 

uttalande i januari 2004 säger förhandlingsmannen att han gör be-

dömningen, efter kontakter med berörda, att det är möjligt att förena 

huvudfrågan; att hantera såväl basindustrins krav på en trygg energi-

försörjning till konkurrenskraftiga priser som kravet på ett långsiktigt 

hållbart energisystem. Dock framhålls det att omställningen av det 

svenska energisystemet kommer att medföra svåra målkonfl ikter vilket 

kräver lösningar som inte kommer att upplevas odelat positivt av alla.

LO har sedan kärnkraftsomröstningen 1980 genom ett särskilt Energi-

utskott (numera Energiarbetsgrupp) noggrant följt och försökt påver-

ka den förda energipolitiken. I samband med Energikommissionens 

betänkande 1996 utarbetades ett heltäckande policydokument som 

godkändes av kongressen samma år. De tidigare nämnda statliga 

utredningarna har varit föremål för ett omfattande remissarbete från 

LOs sida. Styrkan i LOs agerande har varit att LO och förbunden hela 

tiden haft gemensamma uppfattningar.

I motion 18.85 föreslås att LO ska verka för att utarbeta en samman-

hållen energi- och miljöpolitik i linje med motionen för att stärka 

basindustrins konkurrenskraft. Motionen är omfattande och täcker in 

de viktigaste energipolitiska aspekterna samtidigt som den i grunden 

utgår från LO-gemensamma värderingar rörande energipolitiken. Det 

som förslås i motionerna 18.86, 18.87 och 19.52 täcks in av motion 

18.85. 

LO tillstyrker i princip motion 18.85 men vill gardera för dels att el-

certifi katsfrågan måste granskas från ett något vidare perspektiv än 

vad som motionen föreslår, dels att energipolitiken också måste väga 

in konsumentaspekter. Genom LOs MedlemsEl-engagemang har LO 

både fått unika kunskaper om elmarknaden samtidigt som möjlighe-

ten att direkt att påverka elmarknaden ökat.

I motion 18.88 föreslås att LO ska verka för att elskatterna ska sänkas 

i Norrlands kommuner. LO vill framhålla dels att en rad kommuner 

redan har en lägre elskatt dels att regionalpolitisk ”rättvisa” måste 

utgå från andra grunder än elpriset. 
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Styrelsens förslag

att bifalla motion 18.85,

att anse motionerna 18.86, 18.87 och 19.52 fjärde att-satsen besva-
rade och

  avslå motion 18.88.

Debatt
I debatten deltog
Sune Ekbåge, Pappers
Lars-Olov Pettersson, SEKO
Stefan Löfven, Metall
Jan-Erik Moreau, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Lars-Olov Petterssons, SEKO och Stefan Löfvéns, Metall tilläggsförslag 
”att kongressen uttalar att Vattenfall ska användas som ett energipo-
litiskt instrument i syfte att främja en säker och billig elenergiförsörj-
ning för det svenska folkhushållet.” Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande samt

att bifalla Lars-Olov Petterssons, SEKO och Stefan Löfvéns, Metall tilläggs- 
 förslag ”att kongressen uttalar att Vattenfall ska användas som ett 
 energipolitiskt instrument i syfte att främja en säker och billig elenergi- 
 försörjning för det svenska folkhushållet.”
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Miljöpolitik

Motioner
18.89 och 18.90

18.89
Miljökvoter
Livsmedelsarbetareförbundet avd 51, Metallindustriarbetareförbundet 
avd 235, och Industrifacket avd 8, Gotland

De miljökvoter som idag fi nns kan kringgås genom att företag köper 
andra länders kvoter. Det innebär att vår miljö blir sämre och att säl-
jande länder inte kan utveckla sin industri. Vi vill att handel med mil-
jökvoter begränsas.

Vi föreslår

att rika länder i en framtid inte kan köpa miljökvoter från fattiga län-
der.

18.90
Återvinningssystem
Skogs- och Träfacket avd 13 Hultsfred

Världens länder har fastslagit att vi alla måste hjälpas åt i arbetet med 
miljön för en hållbar utveckling på planeten jorden.

Vi har kommit en bit på väg. Vi källsorterar sopor, vi komposte-
rar avfall, vi samåker, analyserar dricksvatten, tar hänsyn till djur och 
växter etc i högre grad än tidigare. Förhoppningsvis ger det så små-
ningom resultat som bidrar till att våra barn och barnbarn får leva i 
en så ren tillvaro som möjligt.

Runt om i Europa fi nns det olika återvinningssystern för allehan-
da varor. Men fi nns det någon samordning i detta? Nej vill vi hävda. 
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Här har vi chansen att genom EU driva på i en för oss viktig fråga 
nämligen miljön.

Vi vill att LO uppmärksammar berörda på detta dilemma och dri-
ver på för att få igång en enhetlig återvinningsstrategi. Det som kanske 
kan vara lättast att börja med är pantsystemet för öl/läskburkar.

Vi föreslår 

att LO driver på för enhetliga Europeiska återvinningssystem.

Utlåtande
Motionerna 18.89 och 18.90

18.89

att rika länder i en framtid inte kan köpa miljökvoter från fattiga 
länder.

18.90

att LO driver på för enhetliga Europeiska återvinningssystem.

Motion 18.89 tar upp handeln med miljökvoter eller utsläppsrätter. 

Klimatpåverkande gaser, framförallt koldioxid, är ett globalt problem 

vilket innebär att det inte spelar någon roll var på jorden utsläppen 

sker, de är lika viktiga att åtgärda överallt. Den stora merparten av de 

utsläpp människan orsakar sker dock i västvärlden varför det enligt FNs 

så kallade Kyotoprotokoll främst är industriländernas ansvar att åtgär-

da problemen, hemma och internationellt. Kostnaderna för att minska 

utsläppen är mycket olika i olika länder och mellan olika anläggningar. 

Därför är tanken att man ska kunna göra insatser där pengarna gör 

störst nytta. En väg är utsläppshandel inom en gemensam totalram där 

exempelvis en industri kan köpa utsläppsrätter från en annan industri 

som lättare kan minska sina emissioner. Ett gemensamt handelssystem 

är nu aktuellt inom EU, men det omfattar inte tredje världen. 

En annan väg som Kyotoprotokollet medger gäller samarbetsprojekt 

mellan industriländer och övriga länder. Ett land som Sverige kan 
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investera i utsläppsminskningar i exempelvis ett land i tredje världen 

varvid vi kan tillgodoräkna oss denna minskning som alternativ till 

åtgärder i Sverige samtidigt som mottagarlandet får tillgång till ny 

teknik. Båda vägarna anses kostnadseffektiva – det vill säga de ger 

mer utsläppsreduktion per satsad krona än om vi gör allt i Sverige. 

Ambitionen är att få till stånd global samverkan trots motstånd från 

framförallt USA. Man är medveten om att systemet har brister, men 

räknar ändå med att samarbetet ger världen mindre utsläpp än om 

alla arbetar nationellt. LO har också anslutit sig till principerna bakom 

Kyotoprotokollet och delar därmed inte motionärens syn på frågan. 

Det hindrar inte att systemet kan kritiseras. Ur facklig synpunkt är 

den stora bristen att systemet saknar sociala ambitioner. Fria Fack-

föreningsinternationalen, FFI, arbetar aktivt för att de omställningar 

inom industrin och energiförsörjningen som utsläppsminskningarna 

förväntas leda till ska åtföljas av sociala omställningsprogram med 

jobb och försörjning för de många arbetstagare som kan bli berörda i 

framtiden.

Motion 18.90 handlar om europeiska återvinningssystem. Frågan om 

återvinning av restprodukter är komplex. Förutsättningarna inom de 

europeiska länderna är mycket olika vad gäller teknik, synsätt, depo-

niutrymmen och så vidare. I Sverige har vi enats kring principen om 

producentansvar, det vill säga tillverkare och importörer har ett ge-

mensamt ansvar för att ta hand om restprodukter vad gäller förpack-

ningar, elektronik, bilar, däck, tidningspapper m m. Nya områden kan 

tillkomma. LO stöder tanken om producentansvar eftersom omhän-

dertagande av avfall kan ses som en del av produktionskostnaden. 

Viktigast är att åtgärderna leder till reell miljönytta, vilket kan vara 

tveksamt med vissa inslag i förpackningsåtervinningen. 

Tanken med producentansvar börjar bli accepterad inom EU. Ett exem-

pel gäller elektronik där producenterna nu ges ansvar för omhänder-

tagandet av avfallet. Sverige arbetar aktivt för att stärka detta synsätt 

i det fortsatta arbetet med avfallsstrategier inom EU.
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Styrelsens förslag

att anse motion 18.90 besvarad och

att avslå motion 18.89.

Debatt
I debatten deltog
Hans-Erik Svensson, Industrifacket
Sven Nyberg, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Hans-Olov Svenssons, Industrifacket yrkande om bifall till motion 
18.89.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 18.89 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Transportpolitik

Motioner
18.91-18.94

18.91
Kollektivtrafi k
Hotell och Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet

En förutsättning för att de fl esta av LOs medlemmar ska kunna kom-
ma till och från arbetet är en fungerande kollektivtrafi k. Tyvärr är detta 
inte verklighet för många. Särskild inte för dem som jobbar på kvällar 
och helger. Problemen kan se olika ut för olika delar av vårt land.

I glesbygd och landsbygd kan kollektivtrafi ken vara obefi ntlig eller 
ha så dålig turtäthet att det inte är något alternativ överhuvudtaget. 
I medelstora kommuner kan det fi nnas en fungerande kollektivtrafi k 
under dagtid men en totalt oacceptabel turtäthet på kvällar och hel-
ger. I storstäder fi nns ofta en fungerande kollektivtrafi k så gott som 
hela dygnet men otryggheten att ta sig till och från hållplatsen eller 
stationen gör att man inte vill eller vågar utnyttja den.

Det måste därför tas krafttag så att alla kan utnyttja kollektivtra-
fi ken, även de som jobbar på obekväma tider. Förslagen för att för-
bättra den är följande:

1.  Det ska fi nnas kollektivtrafi k för alla oavsett när på dygnet man 
börjar eller slutar sitt arbete.

2.  Om efterfrågan vid just den tidpunkten eller när det är glesbygd 
bör någon form av anropssystem anordnas, t ex att det ska gå en 
buss kl 01.00 under förutsättning att någon anropar den. Om un-
derlaget är för litet kan man använda sig av mindre fordon i något 
fall av personbilar t ex taxi.
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3.  Miljöer kring hållplatser och stationer bör upprustas. Ingen ska 
behöva gå genom dåligt belysta gångtunnlar eller parker och andra 
naturområden. Detta kan byggas bort men också genom att kreativt 
utnyttja belysningsprogram. I något fall bör det övervägas om det 
behövs någon slags medföljare från kollektivtrafi kanslutningen till 
hemmet eller arbetsplatsen.

4.  Länstrafi kbolagen måste samordna trafi kplaneringen så att onödiga 
väntetider undviks t ex vid byte från tåg/tunnelbana till buss. LOs 
medlemmar har rätt att kräva både att kunna utnyttja kollektiv-
trafi ken och att tryggt ta sig hem från hållplatsen eller stationen.

Vi föreslår

att LO-kongressen ställer sig bakom de förslag till förändringar av kol-
lektivtrafi ken som föreslås i motionen och därmed ökar tillgänglig-
het och säkerhet i och runt kollektivtrafi ken.

18.92
Staten måste ta sitt fulla ansvar för tågtrafi kbranschen, stoppa 
kapitalförstöringen
SEKO, Skåne

I en totalt avreglerad spårtrafi kbransch där endast lägsta anbud gäller 
för att få trafi keringsrätten, fi nns knappast utrymme för underhåll och 
än mindre för restaurering och ombyggnad.

Att man från Statens sida via Rikstrafi ken inte ställer större krav 
på att tyngre slitage och underhåll måste tas med vid upphandlingar 
måste ses som en enorm kapitalförstöring. Ett sätt att komma runt 
detta problem är att man via ett Statligt vagnbolag hyr ut dagens 
lok och vagnar och att man även där ser till att vårda sitt vagnkapi-
tal genom ombyggnad för att hålla en bra standard.

Att Staten dessutom avsätter 4,5 miljarder för att trafi khuvudmän-
nen ska kunna köpa nya tåg visar att man inte tar ansvar för helheten. 
Om man tror att man via dessa pengar får en bättre komfort, så kan 



6 2 4  |  a r b e t e  å t  a l l a

vi idag se att de ombyggda tågset som rullar har en mycket exklu-
sivare och bättre inredning än de nya. Om man tror att nya fordon 
kan köra fortare än ombyggda så är svaret nej. Dagens tåg kör så for 
det går, det är inte fordonet som bestämmer utan spår och trafi kin-
tensitet. Tillika är nya fordon mer underhållskrävande vilket också 
ger framtida ökade kostnader.

Staten måste ta sitt ansvar när det gäller tågtrafi kbranschen, man 
kan inte ge med den ena handen för att ta tillbaka med den andra. 
Det måste tas ett tydligare grepp om helheten, dvs de medel som 
avsätts för branschen måste fördelas både för nyanskaffning av tåg 
och vagnar men också för upprustning av befi ntlig vagnpark. Det 
måste fi nnas en väl genomarbetad plan för vilken nyanskaffning 
som måste göras och vilken upprustning/ombyggnad som ska göras 
av den befi ntliga vagnparken för att få maximal utdelning på av Sta-
ten insatt kapital. Att efter tio till femton års tid, när dagens tåg är 
i behov av upprustning, skrota dessa är en kapitalförstöring av säl-
lan skådat slag.

Det handlar om våra skattepengar och det måste ses som fullstän-
digt vansinnigt att skrota fullt fungerande tåg som med en upprust-
ning fungerar lika bra som nya men till ett mycket lägre pris.

Idag sköter statligt ägda Euro Maint underhåll och ombyggnad 
på en helt avreglerad marknad. Genom att inte investeringar görs i 
underhåll och ombyggnad har företaget tvingats varsla 330 perso-
ner och snart kommer både kompetensen och utbudet av ombygg-
nadsverkstäder att vara starkt begränsade. Detta kommer i sin tur 
att leda till högre priser, eftersom det inte fi nns någon konkurrens 
inom denna marknad.

Vi föreslår att LO ska verka för

att staten tar sitt fulla ansvar för hela tågtrafi kbranschen och att den 
allvarliga kapitalförstöringen av våra skattemedel stoppas.
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18.93
Investeringar i järnvägar och vägar 
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

Metallavdelningarna i Västsverige tog redan sommaren 1999 initiativ 
till en kartläggning av investeringsplaner för infrastrukturen i Väst-
sverige. Genom LO-distriktets försorg fullföljdes detta uppdrag. Se-
dan dess har arbetet för ökade investeringar i bättre kommunikatio-
ner varit ett framträdande uppdrag både ur facklig-politiska synpunk-
ter och för Västra Götalandsregionen. 

Drivkraften bakom det här arbetet är och har varit insikten om 
investeringarnas betydelse för sysselsättningen, tillväxten och ut-
vecklingen i regionen överhuvudtaget. Ur nationell synpunkt spe-
lar en bättre infrastruktur motsvarande roll för utvecklingen i hela 
landet. Det här synsättet ledde också till ett uttalande vid LO-kon-
gressen 2000, där det sades; ”LO kräver kraftfull utbyggnad av trans-
portnätet”. 

Regeringen och riksdagen har fastslagit de ekonomiska ramar-
na för investeringar i järnvägar och vägar för perioden 2004–2015. 
Banverket och Vägverket har i augusti 2003 redovisat sina förslag 
till långsiktiga investeringsplaner. Regeringsbeslut med anledning av 
dessa förväntas i början av 2004.

Oberoende av regeringens kommande ställningsstaganden kan det 
konstateras att förslagen – i alla fall inte för Västsveriges vidkom-
mande – inte tillnärmelsevis står i proportion till behoven, och up-
penbara problem kommer att uppstå för att uppnå ett väl fungeran-
de transportsystem. I förhållande till investeringar under de senaste 
åren blir det inte aktuellt med någon kraftfull utbyggnad.

De förslag som återfi nns i förslagen innebär också att de ingår i 
den senare delen av investeringsperioden – alltså ej före 2010. Det-
ta sker i en tid då trafi kmängden för båda trafi kslagen förväntas öka 
kraftigt under resten av det här årtiondet.

Det borde vara en nationell angelägenhet att fullfölja investering-
arna så att den ”Skandinaviska triangeln” (järnvägs- och vägförbindel-
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serna mellan Köpenhamn – Oslo – Stockholm) kan vara fullt ut ge-
nomförd under 2000-talets första årtionde. I detta perspektiv är den 
”felande länken” den senarelagda utbyggnad av Europaväg 6 (E6:an) 
och mycket stora eftersläpande investeringar i järnvägstrafi ken. Den 
”Skandinaviska triangeln är också ett prioriterat så kallat TEN-projekt 
(Trans European Network) inom ramen för EU-samarbetet. 

Nordens största hamn intar vidare för hela Sverige en central och 
strategisk roll för handelsutbytet. Göteborgs hamns unika roll har för-
stärkts ännu mer av den status hamnen har uppnått för transporter 
till och från USA. Detta medför att kraven på mycket bra och säkra 
transporter till och från hamnen kommer att öka ännu mer. 

Varken Ban- eller Vägverket har tagit tillräckligt stort hänsyn till 
dessa förhållanden i sina förslag till regeringen. Sker inte en föränd-
ring kommer tillväxten, och därmed sysselsättningen att hämmas 
under de närmaste tio åren – framför allt i Västsverige.

Trots väsentligt utökade resurser är ändå en väldigt stor del av 
dessa redan från början intecknade i form av särskilt utpekade pro-
jekt, stora kostnader för drift och underhåll med mera. Utrymmet 
för att tillgodose behovet av nya stora investeringsbehov är därför 
begränsat. Otillräckliga resurser aktualiserar behoven av alternativa 
fi nansieringslösningar än de som i huvudsak gäller för närvarande; det 
vill säga direktavskrivningar i statsbudgeten. Redan i uttalande vid 
LO-kongressen 2000 framhölls betydelsen av breda fi nansieringslös-
ningar. Dessa kan vara av olika slag som till exempel regional med-
fi nansiering, samarbete med byggherrar (så kallade PPP-lösningar) 
ökad lånefi nansiering, vägavgifter för godstransporter m m.

Alternativa fi nansieringslösningar kan inte ersätta nuvarande sys-
tem och bli några slags självändamål. Syftet handlar istället om att 
inom givna ekonomiska ramar kunna tidigarelägga investeringen som 
är nationellt intresse och/eller av särskilt stor betydelse för syssel-
sättning, tillväxt och utveckling i olika delar av landet. För att till-
godose sådana behov framstår sådana lösningar mer och mer som 
ofrånkomliga om vitala samhällsintressen ska säkras inom de när-
maste tio åren. 
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Vi föreslår 

att insatserna skärps för att fullfölja järnvägs- och väginvesteringar i 
Västsverige inom ramen för EUs så kallade TEN-projekt ”Skandi-
naviska triangeln”,

att tillgängligheten till Göteborgs hamn ska stärkas för att Nordens 
största hamn ska utvecklas och motsvara höga krav på framtida 
sjötransporter och

att alternativa fi nansieringslösningar aktivt prövas för att kunna tidi-
garelägga angelägna järnvägs- och väginvesteringar.

18.94
Sänkta drivmedelsskatter
Metallindustriarbetareförbundet avd 604, Malmberget

Drivmedelsskatterna slår hårt mot medborgarna i Norrlands kommu-
ner. Avstånden är långa och kollektivtrafi ken är dyr och bristfällig med 
få turer. Vi är tvingade att äga fl er fordon per hushåll för att ta oss till 
arbeten och ärenden ute i samhällena.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att medborgare i Norrlands glesbygdskommuner får skattelättnader i 
drivmedelsskatten.
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Utlåtande
Motionerna 18.91-18.94

18.91

att LO-kongressen ställer sig bakom de förslag till förändringar av   
största hamn ska utvecklas och motsvara höga krav på framtida 

sjötransporter och

att alternativa fi nansieringslösningar aktivt prövas för att kunna 

tidigarelägga angelägna järnvägs- och väginvesteringar.

18.94

att medborgare i Norrlands glesbygdskommuner får skattelättnader 
i drivmedelsskatten.

LO instämmer i de behov som redovisas i motion 18.91 om kollektiv-

trafi ken. I samband med kommande behandling av kollektivtrafi kut-

redningens betänkande ”Kollektivtrafi k med människan i centrum” 

avser LO att ta upp dessa frågor. Principen om en allmän rätt till nå-

gon form av kollektivtrafi k i anslutning till arbetet är viktig att hävda. 

Begreppet måste samtidigt kunna ges en vid tolkning och omfatta 

alternativ till traditionell buss- och tågtrafi k samt inbegripa olika slag 

av så kallad anropsstyrd trafi k. Idag medger informationstekniken att 

buss, taxi eller annan entreprenör anropas hela dygnet för resor till el-

ler från bostad. LO anser att utvecklingsarbete kring anropsstyrd trafi k 

bör intensifi eras och göras till ett fungerande och kostnadseffektivt 

alternativ till traditionell linjetrafi k, inte minst kvällar och nätter. 

Trygghetsfrågan är av stor vikt i kollektivtrafi ken. Äldre kvinnor upp-

lever störst otrygghet samtidigt som den faktiska risken är betydligt 

högre för yngre män. Ändå måste även den upplevda risken beaktas. 

Ofta upplevs vägen till och från trafi ken mer otrygg än stationer och 

färdmedel i sig. Ansvaret för åtgärder på väg till buss och tåg är en 

kommunal fråga i samarbete med trafi khuvudmännen. Fackliga orga-

nisationer bör i samarbete med arbetsgivare påtala detta regionalt 
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och lokalt. Detsamma gäller motionens krav på länstrafi kbolag att 

samordna trafi kplaneringen så att väntetider kan begränsas. LO avser 

att påtala även dessa frågor när kollektivtrafi kutredningen behandlas.

Motion 18.92 vill att LO verkar för ett bättre statligt ansvarstagande 

för tågtrafi ken med stopp för pågående kapitalförstöring inom 

branschen. Styrelsen anser kraven vara motiverade. En generell 

erfarenhet från de av- och omregleringar som skett inom skilda 

sektorer tycks vara försämrad framförhållning när det gäller investe-

ringar och underhåll. Den statliga utredning kring avreglering som 

tillsatts i början av året förväntas ge mer kunskap kring dessa effekter 

och innebär framförallt möjlighet till åtgärder mot dålig avreglering. 

Motion 18.93 tar upp investeringsbehoven i infrastrukturen i Västsve-

rige samt möjligheten till alternativa fi nansieringsformer. De behov 

motionen pekar på är angelägna. Underhåll och nysatsningar inom 

väg och järnväg är eftersatta inom fl era regioner i Sverige. Överhu-

vudtaget är det nödvändigt med nysatsningar inom infrastrukturen 

för att Sverige ska få fungerande arbetsmarknader och en stärkt eko-

nomisk tillväxt. I detta sammanhang utgör Göteborgs hamn och den 

Skandinaviska triangeln frågor av nationellt intresse. Under våren har 

regeringen och samarbetspartierna gjort en överenskommelse om 

tidigareläggning av vissa väg- och järnvägsprojekt med viss tonvikt på 

Västsverige, exempelvis omfattas E6 norrut som ingår i den Skandina-

viska triangeln samt andra viktiga väg- och järnvägsavsnitt.

Styrelsen anser det vara viktigt att dessa satsningar fullföljs. Ett tidi-

garelagt genomförande blir möjligt genom lånefi nansiering av projekt 

som normalt betalas direkt med budgetmedel. Styrelsen ser det som 

nödvändigt att i vissa fall pröva alternativ fi nansiering av infrastruktur, 

framförallt då det handlar om att tidigarelägga samhällsekonomiskt 

lönsamma projekt. Statlig lånefi nansiering bör då prövas i första hand 

men även samarbetsprojekt med privata intressen (public-private-

partnership – PPP) och avgiftsfi nansiering bör i vissa fall vara möjliga 

alternativ. 
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Motion 18.94 föreslår lättnader i drivmedelsbeskattningen för med-

borgare i Norrlands glesbygdskommuner. Det är ofrånkomligt att kost-

naderna för drivmedel blir förhållandevis mer betungande för hushåll 

i glesbygd med långa transportavstånd. Samtidigt är andra levnads-

kostnader ofta större för andra hushållsgrupper. Det gäller  exempel-

vis boendekostnader i storstäder. Att göra regionala skattelättnader 

för drivmedel riskerar att antingen skapa ”gränshandel” med bensin 

om reduktionen tas ut direkt vid tankning eller en ökad byråkrati om 

den tas ut som ersättning i efterhand. Beträffande arbetsresor är det 

bättre att reglera dessa frågor via det befi ntliga systemet med reseav-

drag.

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 18.91-18.93 och

att avslå motion 18.94.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Skattepolitik

Motioner
19.59-19.61

19.59
En bred diskussion med Socialdemokraterna, och bland medlem-
marna, om det framtida skatteuttaget 
Grafi ska Fackförbundet Mediafacket

De nedskärningar i den offentliga verksamheten som idag sker, beror 
till stor del på två orsaker. Dels att kommuner och landsting inte till-
låts överföra dagens kostnader på kommande generationer, exempel-
vis pensionerna, och dels att den lugnare löneökningstakten vi idag har 
inte genererar infl ationspengar i de offentliga kassorna.

Den första orsaken kommer över tid att klinga ut men den an-
dra kommer att vara bestående. Det innebär att det fi nns två alter-
nativ för kommunerna och landstingen; endera ligger man kvar på 
en låg nivå i utbudet av tjänster som exempelvis sjukvård och låter 
medborgarna enskilt försäkra upp sig till högre nivåer eller så höjer 
man uttaget av skatter.

För oss som hyllar tanken på gemensamt fi nansierade samhälls-
tjänster på en hög kvalitativ nivå är valet enkelt. Vi vet också vilka 
det är som har råd och möjlighet att skaffa privata alternativ.

Vi föreslår

att LO initierar en bred debatt med det socialdemokratiska partiet 
och bland LOs medlemmar om det framtida skatteuttaget som 
fi nansiär av samhällstjänster. Debatten bör ha som målsättning att 
dess slutsatser ingår i underlaget för nästa riksdagsval.
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19.60
Moms på mat
Hotell och Restaurang Facket

Momsen på den mat som inhandlas på restaurang är dubbelt så hög 
som på den mat som inhandlas i en butik. 

Detta innebär att restaurangbranschen missgynnas och denna ne-
gativa särbehandling av branschen kan inte motiveras av sakliga skäl. 
Konkurrensen mellan, å ena sidan den mat som försäljs på restaurang-
er och å andra sidan den färdiglagade mat som tillhandahålls i butiker, 
sker inte på lika villkor. Det fi nns inte några relevanta skäl för detta. 
Den höga momsnivån upplevs som en bestraffning av branschen och 
gör det mindre motiverat för företagare med ett rymligt samvete att 
bedriva verksamheten korrekt. Utrymmet för fi ffel och svartekonomi 
ökar följaktligen eftersom momsen upplevs som orättvis.

Dessutom skulle en rimligare nivå på momsen göra det attraktiva-
re att äta på restaurang, vilket i sin tur skulle skapa sysselsättning.

Vi föreslår att kongressen ger LO i uppdrag 

att verka för lika momssats oberoende av var maten inhandlas.

19.61
Bruttolöneavdrag
Metallindustriarbetareförbundet avd 26, Örnsköldsvik

Idag är det möjligt att via inköp av olika varor göra bruttolöneavdrag, 
möjligheten fi nns också vid besök hos allmänna vårdinrättningar som 
till exempel folktandvården. Vi ser att möjligheten till att utnyttja av-
draget i fl esta fall är kopplat till en anställning, och att en stor del av 
LOs medlemmar därför inte har möjlighet att utnyttja avdraget, grup-
per som till exempel arbetslösa, långtidssjuka, små arbetsgivare.

En annan viktig faktor är det skatteinkomstbortfall som kommu-
ner gör, vilket försämrar möjligheten till att uppehålla standarden 
inom skola, vård och omsorg.
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Exempel
Örnsköldsviks kommun har cirka 55 000 invånare. Om 10 procent av 
invånarna har bruttolöneavdrag motsvarar det 5 500 personer, om av-
draget är 500 kronor per månad blir det följande matematik: 5 500 x 
500 kronor = 2 750 000 kronor per månad, en kommunal- och lands-
tingsskatt på 30 procent motsvarar 825 000 kronor i månaden i mins-
kade skatteinkomster vilket motsvarar cirka 10 000 000 kronor på ett 
år och 28 stycken heltidstjänster inom vården.

Vi föreslår 

att bruttolöneavdragsmöjligheten helt tas bort och

att övergångsregler införs under tiden för borttagandet.

Utlåtande
Motionerna 19.59-19.61

19.59

att LO initierar en bred debatt med det socialdemokratiska partiet 
och bland LOs medlemmar om det framtida skatteuttaget som 
fi nansiär av samhällstjänster. Debatten bör ha som målsättning 
att dess slutsatser ingår i underlaget för nästa riksdagsval.

19.60

att verka för lika momssats oberoende av var maten inhandlas.

19.61

att bruttolöneavdragsmöjligheten helt tas bort och

att övergångsregler införs under tiden för borttagandet.
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En bred diskussion med Socialdemokraterna, och bland 
medlemmarna, om det framtida skatteuttaget
Omfattningen av välfärdssystemet vilar på framför allt två faktorer. 

Den första är vilken ambitionsnivå regeringen har för de offentliga 

åtagandena. Socialdemokratin har tydliga principer för hur ett sam-

hälle ska se ut och vilka åtaganden staten har gentemot sina medbor-

gare. 

Den andra är fördelningen mellan arbetsför befolkning och personer 

utanför arbetskraften, dvs försörjningsbördan. Sverige står inför en 

utveckling med kraftigt ökad försörjningsbörda med anledning av den 

demografi ska utvecklingen de närmaste 30 åren. Allt fl er äldre ska 

försörjas av allt färre i arbetsför ålder.

För att det ska vara möjligt att fi nansiera ökade kostnader i det offent-

liga systemet krävs att fl er människor kommer i arbete och att de som 

har arbete arbetar längre. För att en välfärd på dagens nivå ska kunna 

fi nansieras krävs då att arbetslinjen hävdas, både i arbetsmarknads-

politiken och i ersättningssystemen. 

Sannolikt kommer även en höjning av det generella skatteuttaget att 

komma ifråga för att klara de ökade utgifterna för vård och omsorg. 

För att en höjning av skatteuttaget inte ska få orimliga effekter krävs 

att skattesystemet utgör en stabil bas och grundar sig på principerna 

om rättvisa, likformighet och enkelhet. En bred skattebas innebär att 

undantagen på området begränsas. Marginalskatterna ska hållas så 

låga som möjligt.

Det kan dock argumenteras för att det fi nns en gräns för hur mycket 

skatten kan höjas. En mycket hög skattekvot innebär risk för kraftigt 

höjda marginalskatter, vilket skulle ha en negativ påverkan på sam-

hällsekonomins funktionssätt. En alltför hög skatt på arbete kan verka 

hämmande på arbetsutbudet och utbudet av arbetskraft är en central 

faktor för att säkra en framtida försörjning.

Vidare har de svenska skatternas relation till skatteuttaget i andra 

länder viss betydelse, framför allt på områden med rörliga skatteba-
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ser. Vi kan inte skilja oss väsentligt från omvärlden på dessa områ-

den. I Europa står dock fl era länder för betydligt större offentligfi nan-

siella problem än Sverige. Detta med tanke på åldrande befolkningar 

och att de – i motsats till Sverige – inte har reformerat sina pensions-

system så att de blir fi nansiellt hållbara. 

Möjligheten att höja skatten vilar alltså på möjligheten att bibehålla 

ett rationellt utformat skattesystem, utvecklingen i andra länder samt 

att välfärdssystemet utformas så att det blir gynnsamt för alla att 

delta i det gemensamma, dvs så att viljan att betala skatt bibehålls.

Mot bakgrund av det senare är det viktigt att det inte sker försämring-

ar i den offentliga servicen. Om inte utbudet motsvarar efterfrågan 

på välfärdstjänster leder det till ökad privat fi nansiering av vård och 

omsorg och i försäkringssystemen.

LO anser att välfärdssystemet i första hand ska vara fi nansierat via 

skatter och socialförsäkringsavgifter. Inför ett möjligt scenario att 

dessa fi nansieringsformer inte räcker till för att tillgodose efterfrå-

gan i de offentliga systemen bör dock hållas öppet för andra möjliga 

lösningar. Samtliga förändringar måste syfta till att bibehålla den 

generella välfärden och på så vis förhindra att det blir mer lönsamt att 

bygga upp omfattande privata individuella försäkringar för de grupper 

som har möjlighet till detta.

En möjlighet är att öka egenfi nansieringen i systemen, genom att i 

högre grad ta ut avgifter från de enskilda. Detta innebär dock att man 

delvis frångår principen om att alla ska vara med och betala i stort 

sett lika mycket till den generella välfärden, oavsett behov. En annan 

tänkbar utväg är att lyfta över en större del av de offentliga försäk-

ringssystemen till avtalsförsäkringarna. Både egenfi nansiering och 

kollektiva privata försäkringar (avtalsförsäkringar) ingår redan idag 

som en komponent i fi nansieringen av välfärden. 

LO anser att det måste fi nnas en beredskap att konstruera ett skatte- 

och välfärdssystem som kan hantera ökade utgifter utan att ge en 

högre grad av störning i ekonomin. Effekterna av en ökad egenfi nan-
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siering eller fi nansiering via privata kollektiva försäkringar måste stu-

deras noggrant, både med avseende på fördelningspolitisk rättvisa 

och på fördelningen mellan generationer. 

För att åstadkomma det anser LO att det bör tillsättas en parlamenta-

risk utredning om hur skattesystemet ska utvecklas för att klara av fl er 

äldre.

Moms på mat
I Sverige gäller idag en generell momsskattesats på 25 procent. Från 

denna generella nivå fi nns en rad, ekonomiskt mycket omfattande, 

undantag. LO anser att det inte är samhällsekonomiskt motiverat med 

dessa undantag, endast den lägre momsen på mat innebär att stats-

fi nanserna går miste om cirka 17 miljarder per år. Istället för att vissa 

områden omfattas av lägre moms anser LO att undantagen skulle 

avskaffas och den generella momssatsen sänkas, inom ramen för det 

totala momsuttaget.

Den framtida demografi ska utvecklingen med en åldrande befolkning, 

gör att trycket på det svenska skattesystemet kommer att öka. För att 

skatteunderlaget ska utgöra en stabil grund för statens inkomster krävs 

att skattesystemet präglas av likformighet, rättvisa och enkelhet.

Motion 19.60 tar upp problemet med att momsen på den mat som 

köps på restaurang är dubbelt så hög som momsen på livsmedel i bu-

tikerna. Detta är ett typexempel på de gränsdragningsproblem och de 

negativa effekter som undantagen på momsområdet får. Att åtgärda 

detta genom att utöka undantagen skapar istället nya orättvisor och 

konkurrenssnedvridningar gentemot andra branscher. Frågan blir då 

varför just restaurangbranschen ska gynnas med lägre momssatser 

och inte övriga tjänstenäringar.

Att skapa en generell mervärdesbeskattning är ett led i att stärka lik-

formigheten i skattesystemet och att skapa ett robust skattesystem 

för framtiden som präglas av ekonomisk rationalitet, rättvisa och 

enkelhet. Med en högre grad av likformighet minskar möjligheterna 

till skatteplanering och de orättvisor som detta kan medföra.
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Bruttolöneavdrag
Löner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av 

tjänst ska tas upp till beskattning. Det fi nns dock ett antal förmåner 

från arbetsgivaren som inte är skattepliktiga, exempelvis kostnader 

för personalvård och kostnader för tillhandahållande av en hemdator. 

Förutsättningen för att vissa förmåner inte ska beskattas är att de är 

av väsentlig betydelse för den anställdes utförande av sina arbets-

uppgifter, att förmånen är av begränsat värde för den anställde och 

att den inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Fram till 1 januari 2004 har förmånen av inte offentligt fi nansierad 

tandvård varit skattefri. Förändringarna i tandvårdsersättningen har, 

sedan de infördes 1999, lämnat ett utrymme att i det enskilda fallet 

välja om tandvården ska vara offentligt fi nansierad eller inte. Skatte-

friheten för privat fi nansierad tandvård medförde att det blev lönsamt 

att byta offentligt fi nansierad tandvård mot privat. Därmed berörde 

förmånen inte längre ett fåtal arbetstagare utan samtliga, vilket inte 

var avsikten. Skattefriheten för denna förmån har slopats från den 1 

januari 2004. 

Ett sätt att tillhandahålla en skattefri förmån för arbetsgivaren är 

genom att lönen minskas, s k bruttolöneavdrag. Den möjligheten är 

dock för tillfället begränsad till skattefri förmån av personaldator och 

premier till tjänstepensionsförsäkring upp till en viss nivå. Möjlighe-

ten att göra bruttolöneavdrag gäller inte personalvårdsförmåner. 

Ett avdrag mot bruttolönen blir olika mycket värt för de anställda bero-

ende på hur hög skatt de betalar på marginalen. Ju högre inkomster, 

desto större är värdet av skattefria inkomster. Till detta kommer att ett 

bruttolöneavdrag minskar underlaget för socialavgifter och sålunda 

blir inte inkomsten förmånsgrundande i socialförsäkringssystemet. 

Detta har endast betydelse för inkomsttagare som tjänar under för-

månstaket. Vidare är ett bruttolöneavdrag i sin utformning kopplat till 

en anställning, vilket innebär att personer utanför arbetsmarknaden, 

såsom arbetslösa eller långtidssjukskrivna, inte omfattas av skatte-

subventionen.
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Premier till avtalspensionen
Försäkringspremier för avtalspension är avdragsgilla i form av brut-

tolöneavdrag upp till ett viss belopp. De beskattas istället  först när 

avtalspensionen betalas ut. Den uppskjutna skatten blir en skatte-

lättnad för den anställde om denne har en högre marginalskatt vid 

avsättningen än när pensionen betalas ut. Liknande regler gäller även 

för andra former av privat pensionssparande. 

Förmån av lånedator
När det gäller den skattefria förmånen av personaldatorer för privat 

bruk kan den anses motiverad av att det idag inte fi nns något annat 

stödsystem för att stärka den allmänna datorkompetensen. Idén 

med förslaget var att alla anställda skulle ha möjlighet att disponera 

en dator utan att beskattas för den. Arbetsgivaren skulle stå för hela 

kostnaden och för både staten och den anställde var det tänkt att bli 

kostnadsneutralt. Tidigare fanns denna möjlighet endast för de grup-

per som hade bruk av en dator i jobbet. Stora grupper av LO-medlem-

mar omfattades inte av det kriteriet och kunde sålunda inte skattefritt 

bruka en dator i hemmet. LO var mycket positiva till förändringen och 

en av de drivande krafterna för att en sådan möjlighet skulle komma 

till stånd.

Förslaget har fallit väl ut. Många anställda har fått en obeskattad 

dator i hemmet. Men det blev inte kostnadsneutralt som man för-

utsett. Det alternativ till kontrakt mellan arbetsgivaren och den an-

ställde som ett bruttolöneavdrag innebär, ger en möjlighet för arbets-

givaren att vältra över hela kostnaden på den anställde och på staten 

genom att sänka sina lönekostnader. Skattefriheten för personaldato-

rer minskar det skattepliktiga underlaget i form av löneinkomster och 

kostar staten cirka 1,5 miljarder per år. En förbättring i regelsystemet 

har dock införts från och med 2004, numer fi nns ett tak för möjlighe-

terna att tillhandahålla datorutrustning genom bruttolöneavdrag. 

Från att ha varit något som enskilda arbetsgivare skulle tillhanda-

hålla sin personal har förslaget utvecklats till att ha blivit en statlig 
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subvention för datorer i hemmet. Denna subvention utgår endast till 

anställda hos en arbetsgivare som är villig eller har möjlighet att för-

medla dessa avtal. De som i många fall skulle vara i störst behov av en 

dator i hemmet för kompetensutveckling, exempelvis arbetslösa eller 

anställda på mindre företag, har inte möjlighet att utnyttja samma 

förmånliga avtal som anställda på större företag. Detta leder till en 

skattemässig ojämlikhet.

Mot bakgrund av det ovan sagda anser LO att möjligheten att ta ut för-

månen av skattefri lånedator i hemmet i form av ett bruttolöneavdrag 

bör avskaffas. Ett bättre alternativ är att skattesubventionen utsträcks 

till att omfatta samtliga som hyr eller köper en dator. LO anser att 

statliga subventioner för IT-ändamål inte bör vara utformade så att de 

endast riktar sig till vissa grupper i samhället. Statens subventioner 

bör tillfalla alla på liknande villkor.

Styrelsens förslag

att bifalla motion 19.59 och

att anse motion 19.60 och 19.61 besvarade.
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Debatt
I debatten deltog
Mats-Ove Berglund, Metall
Katarina Prodan, Hotell och Restaurang Facket
Åsa-Pia Järliden-Bergström, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Katarina Prodans, Hotell o Restaurang Facket yrkande om bifall till 
motion 19.60.

Mats-Ove Berglunds, Metalls tilläggsförslag ”att LO verkar för att möj-
ligheten att ta ut förmånen av skattefri lånedator i hemmet i form av 
bruttolöneavdrag tas bort.” Till detta yrkade styrelsen bifall.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.60,

att bifalla Mats-Ove Berglunds tilläggsförslag ”att LO verkar för att 
 möjligheten att ta ut förmånen av skattefri lånedator i hemmet i form av  
 bruttolöneavdrag tas bort” och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 19

Rättvis fördelning
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Rättvis fördelning

Justering av dagordningen

Kongressen beslutade att behandla Skattepolitik under punkt 18.

Måndagen den 21 juni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Med det vill jag yrka bifall till styrelsens förslag vad gäller det av-
snitt i Bättre byten som vi tar upp under den här punkten men ock-
så till utlåtandena över motionerna.
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Fackliga strategier för bättre byten kapitel 5

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

Beslut

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

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

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

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

Beslut

Kongressen beslutade

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

att bifalla de ändringsförslag som styrelsen föreslagit utifrån 
 utskottsarbetet,

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

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

att avslå Sten-Erik Johanssons, Fastighets tilläggsförslag.

Kongressen beslutade efter rösträkning med 198 röster för, 197 emot 

och 8 som avstod

att bifalla Lars Åke Almqvists tilläggsförslag ”Att kongressen beslutar att  
 LO tillsätter en välfärdsutredning som föreläggs höstrepresentant-
 skapet år 2006 för beslut.”

Rösträkningen begärdes av Irene Wennemo.

Kongressen beslutade vidare efter behandling i redaktionsutskottet 

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

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

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

Motioner
19.01-19.11

19.01
Den generella välfärdsstaten – en förutsättning för jämlikhet
Handelsanställdas förbund

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

att LO med kraft verkar för ett bibehållet skattefi nansierat generellt 
välfärdssystem, 

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



6 5 4  |  r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g

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

att karensdagarna i a-kassan slopas och

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

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

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

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

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

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

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

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

Mot bakgrund av detta hemställer vi att kongressen beslutar 

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

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

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

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

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

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

Arbetslöshetsförsäkringen

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

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

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

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

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

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

att prioritera ett återinförande av arbetsskadesjukpenningen,

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

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

19.04
Förändring av socialförsäkringslagstiftningen
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

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

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

Vi föreslår 

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

19.05
Höj ersättningsnivån
SEKO avd Dalarna

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

Vi föreslår 

att LO verkar för att ersättningsnivåerna höjs till 90 procent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår att LO får i uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

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

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

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

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

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

Vi föreslår att LO verkar för

att den generella sjukförsäkringen blir kvar i ett skattefi nansierat system 
och

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

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

Därför vill vi att LO driver frågan politiskt

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

att taket höjs i sjukförsäkringen.

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

Vi yrkar att LO verkar för

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

19.11
Ändrad beräkning av sjukpenning
Metallindustriarbetareförbundet avd 294, Kalix

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

Vi föreslår 

att sjukförsäkringen återställs till 80 procent av sjukpenninggrundande 
inkomst,

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

att godkänd arbetsskada ska ersättas med 100 procent och

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

Utlåtande

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

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

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

19.44 tredje att-satsen

19.01 första-tredje att-satserna

att LO med kraft verkar för ett bibehållet skattefi nansierat generellt 
välfärdssystem, 

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

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

19.02

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

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

19.04

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

19.05

att LO verkar för att ersättningsnivåerna höjs till 90 procent.

19.06 andra – femte att-satserna

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

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

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

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

19.07

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

19.08

att den generella sjukförsäkringen blir kvar i ett skattefi nansierat 
system och

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



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  6 6 7

19.09

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

att taket höjs i sjukförsäkringen.

19.10

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

19.11 första och andra att-satserna

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

att arbetsgivarperioden för betalning av sjuklön återställs till 80 
procent.

19.16 andra att-satsen

att höja ersättningsnivån i sjukförsäkringssystemet.

19.44 tredje att-satsen

att taket i föräldraförsäkringen höjs.

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

hållet skattefi nansierat välfärdssystem, respektive att socialförsäk-

ringarna bibehålls i samhällets regi och fi nansieras genom skatter. 

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

skattefi nansierat system.

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

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

svenska välfärdspolitiken står inför en stor utmaning med anledning av 

den åldrande befolkningen. Den demografi ska utvecklingen innebär att 

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

alförsäkringar (främst ålderspension och sjukersättning) och välfärds-

tjänster på samma gång som intäkterna från skatter och arbetsgivar-

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

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

säkringarna höjs. Detta medför ökat tryck på kostnaderna.

LO anser att vårt välfärdssystem i första hand ska vara skattefi nan-

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

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

komplettering av de allmänna socialförsäkringarna genom kollektiv-

avtalade försäkringar. Dessa försäkringar är betydelsefulla delar av 

det samlade ekonomiska skyddet vid sjukdom, ålderdom och 

arbetslöshet. Men fi nansieringen sker inte genom skatter, utan 

premier betalas av arbetsgivarna och tas från löneutrymmet.

Det allmänna socialförsäkringssystemet fi nansieras idag inte bara 

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

givaravgifter står för den övervägande delen. De olika fi nansierings-

källorna har olika fördelningseffekter, genom att de betalas av olika 

grupper och beräknas på olika sätt.

Skatter betalas av alla inkomsttagare och det fi nns en progressivitet 

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

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

arbetsgivare och beräknas som en procentandel på lönesumman, 

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

terna betalas egentligen av löntagarna genom minskat löneutrymme). 

Det är alltså en mindre grupp som står för arbetsgivaravgifterna än 

för skatterna. Egenavgifter betalas formellt in av arbetstagarna och 

beräknas som en andel av arbetsinkomsten upp till en viss gräns 

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

givaravgifter till sådana egenavgifter skulle innebära mindre omför-

delning mellan hög- och låginkomsttagare.

Ett aktuellt exempel på alternativ fi nansiering av välfärden är den så 

kallade medfi nansiering av sjukförsäkringen som har aviserats och som 

LO accepterar. Medfi nansieringen innebär att arbetsgivarna ska betala 

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

ring av fi nansieringen som leder till ett ökat risktagande för arbets-

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

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

ekonomiska drivkrafterna för arbetsgivarna att arbeta för att få ned 

sjukfrånvaron – dels genom ökad hälsa på arbetsplatserna, dels genom 

att satsa mer på rehabilitering av sjukskrivna. Den höga sjukfrånvaron 

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

medfi nansieringen är en lösning bland andra som är värd att pröva, 

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

LO måste noga bevaka den kommande utredning som statsminister 

Göran Persson har aviserat. Framförallt måste LO bevaka att noggranna 

fördelningspolitiska analyser görs och att förslag som försämrar social-

försäkringarnas fördelningseffekter inte accepteras. Förslag får heller inte 

riskera att på sikt urholka socialförsäkringssystemet. Samtidigt måste LO 

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

generationer är det viktigt att våra välfärdssystem är konstruerade så att 

de inte blir en extra belastning för framtida generationer. 

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

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

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

arbetslöshetsförsäkringen än taket i sjuk- och föräldraförsäkringen) är 

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

behövs för att bibehålla det folkliga stödet för vårt välfärdssystem.

En förutsättning för ett skattefi nansierat generellt välfärdssystem är 

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

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

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

löshet som välfärden ger måste följaktligen vara tillräckligt bra för 

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

försäkringen gör att personer med inkomster över taken får en lägre 

andel av sin inkomst vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet än 

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

ett bra inkomstbortfallsskydd genom det allmänna systemet ser behov 

av att komplettera sitt skydd genom exempelvis privata försäkringar. 

I förlängningen kan detta innebära att stödet för skattefi nansierade 

inkomstbortfallsförsäkringar minskar. Varför ska de betala skatt för ett 

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

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

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

ster över taket i arbetslöshetsförsäkringen. Förekomsten av privata 

kompletterande försäkringar ökar. Om taken inte höjs utgör detta ett 

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

höjda tak i sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och arbetslöshets-

försäkringen. Höjning av taket i föräldraförsäkringen är betydelsefullt 

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

nomiska drivkrafterna för föräldrar att dela mer lika på föräldraledig-

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

takhöjning inom arbetslöshetsförsäkringen fi nns en utförligare dis-

kussion i avsnittet angående a-kassan under punkt 18.

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

och arbetslöshetsförsäkringarna. Motionerna 19.10 och 19.11 yrkar 

att ersättningsnivån inom sjukförsäkringen ska återställas till 80 pro-

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

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

Andra motioner yrkar på höjningar av ersättningsnivåerna till 90 

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

säkringarna. Motion 19.16 yrkar att ersättningsnivån inom sjukförsäk-

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

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

ersättning för inkomster upp till ersättningstaket för alla sjukskrivna, 

föräldralediga och arbetslösa. En höjning av ersättningsnivån inom 

arbetslöshetsförsäkringen från 80 till 90 procent tas upp även i 

motion 18.06. Angående arbetslöshetsförsäkringen hänvisar vi till 

avsnittet angående a-kassan under punkt 18.

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

basbelopp) vid sjukfrånvaro genom den allmänna sjukförsäkringen 

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

orna vid sjukdom). Inom föräldraförsäkringen är ersättningsnivån 

80 procent. Därtill kommer kompletterande skydd genom avtal som 

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

av inkomsten upp till inkomsttaket för privatanställda arbetare, men 

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

Tjänstemän och anställda inom stat och kommun har kompletterande 

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

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

om motsvarande kompletterande skydd när de tar ut föräldrapenning.

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

upp till inkomsttaket vid sjukdom och föräldraledighet, dvs i första 

hand genom det allmänna systemet. En total ersättningsnivå på 90 

procent är en rimlig nivå. En försäkring behöver nämligen innehålla 

ett visst mått av självrisk om försäkringstagaren själv kan påverka 

risken för skada. Alternativet skulle vara en avsevärt hårdare kontroll 

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

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

vården. 

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

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

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

ska återställas. Det gäller förlängningen av sjuklöneperioden från 

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

procent. 

Den tredje genomförda förändringen gäller dem som är arbetslösa 

och sjukskrivna samtidigt och som med tidigare regelverk hade en 

ersättning från sjukförsäkringen som var högre än högsta ersätt-

ningen i arbetslöshetsförsäkringen. För dessa gäller numera att sjuk-

penningen uppgår till samma nivå som maxbeloppet inom arbetslös-

hetsförsäkringen. Tidigare var maxbeloppet för dem som är samtidigt 

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

maxbeloppet 15 630 kronor i månaden.

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

om taken i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjs mins-

kar omfattningen ytterligare). Att arbetslösa skulle sjukskriva sig utan 

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

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

des av det faktum att ersättningen från sjukförsäkringen var högre än 

ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen för vissa individer. 

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

ställer denna förändring när statsfi nanserna så tillåter. Andra refor-

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

sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna. 

Ersättningsnivån i sjuklönen har inte förändrats, utan är fortfarande 

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

nen behövs därför inte.

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

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

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

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

säkringen till 80 procent. Därefter följer ett antal angelägna reformer 

som LO anser bör genomföras på sikt när statsfi nanserna så tillåter.

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

hållen socialförsäkringsmyndighet. Detta förslag lades fram av den så 

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

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

ningens delbetänkande i remissvar till regeringen. 

LO tillstyrker förslaget om att göra om Riksförsäkringsverket och för-

säkringskassorna till en sammanhållen socialförsäkringsmyndighet. 

Det centrala är att rättssäkerhet, likabehandling och en effektiv och 

väl fungerande organisation uppnås, inte hur organisationen formellt 

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

LO att det ska vara en styrelse med fullt ansvar. 

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

styrelser för de regionala försäkringskassorna med oförändrat ansvar 

och befogenheter. LO stödjer däremot att regionala förtroendemanna-

organ – försäkringsdelegationer – ska inrättas i varje län.

I socialförsäkringsnämnderna måste förtroendemannafunktionen 

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

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

alförsäkringsnämnd även i framtiden ska avgöras av förtroendevalda. 

LO stödjer också att nomineringsprocessen ska vara oförändrad.

ANSA-utredningen föreslår förändringar i socialförsäkringsnämn-

dernas sammansättning och arbetssätt. Att beslut ska fattas genom 

en tjänsteman och två förtroendevalda anser LO inte vara den bästa 

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

dan för de förtroendevalda är riktigt. Tjänstemannainfl ytandet blir för 

stort på bekostnad av lekmannainfl ytandet. Här föreslår LO att antalet 

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

kussion i denna fråga innan någon förändring genomförs.

Motionärerna yrkar på fortsatt regional handläggning av arbets-

skadeärenden. Hur verksamheten ska organiseras måste dock vara 

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

mässig koncentration av ärendeslag, med motiveringen att bra kun-

skaper behövs på lokalkontoren inom alla områden, eftersom det är 

viktigt med närheten och en personlig kontakt med försäkrings-

kassan.

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

möjlighet till delaktighet i politiska beslut en förutsättning för en 

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

Demokratirapport framhöll, att statliga utredningar ges i uppdrag att 

analysera sina förslag utifrån demokrati- och delaktighetssynpunkt. 

Styrelsens förslag

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

att anse motionerna 19.01 första och tredje att-satserna, 19.02, 
19.03 första att-satsen, 19.04, 19.05, 19.06 andra-fjärde att-sat-
serna, 19.07, 19.08 första att-satsen, 19.09 första att-satsen och 
19.11 andra att-satsen besvarade.
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Debatt
I debatten deltog
Claes Linder, Transport
Palle Carlsson, LO

Beslut

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

Kongressen beslutade

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

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Sjukförsäkring
Karensdagen

Motioner
19.12-19.16

19.12
Karensdag i sjukförsäkringen
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

19.13
Avskaffa karensdagen
Handelsanställdas Förbund avd 28, Luleå

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

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

Vi föreslår

att karensdagen avskaffas.
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19.14
Slopa karensdagen
Industrifacket avd 6,  Kronoberg

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

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

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

Vi föreslår 

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

19.15
Sjukförsäkringen
Byggnadsarbetareförbundet avd 4, Helsingborg

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

att ta bort karensdagen vid sjukskrivning.

19.16
Sjukförsäkringssystemet/tandvård
Kommunalarbetareförbundet avd Älvsborg

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

Vi föreslår att LO arbetar för

att slopa karensdagen i sjukförsäkringssystemet,

att höja ersättningsnivån i sjukförsäkringssystemet och

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

Utlåtande

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

att-satsen

19.12

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

19.13

att karensdagen avskaffas.
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19.14

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

19.15

att ta bort karensdagen vid sjukskrivning.

19.16 första att-satsen

att slopa karensdagen i sjukförsäkringssystemet.

19.01 femte att-satsen

att karensdagen i sjukförsäkringen slopas.

Motionärerna yrkar på ett borttagande av karensdagen i sjukförsäk-

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

tagande av karensdagen. Även tidigare kongresser har fattat liknande 

beslut. Det huvudsakliga motivet som förs fram av motionärerna och 

i utlåtanden till tidigare kongressbeslut är att karensdagen gör att 

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

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

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

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

ekonomiska marginaler som på olika sätt tvingas undvika karensdagen.

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

rensdagen ska bytas ut mot ett karensavdrag motsvarande 20 procent 

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

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

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

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

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

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

det tredje missgynnas inte längre personer med komprimerad arbetstid, 

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

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

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

frånvaroperioder som är mellan en dag och en vecka ger karensdagen 

inkomstbortfall motsvarande en femtedel av veckolönen och detta 

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

ihop för dem som har låga inkomster. 

Ytterligare en orättvisa som kvarstår är att vissa arbetsgrupper, inom 

exempelvis omsorg och livsmedelshantering, måste vara hemma 

och drabbas av karensdagen vid lättare förkylningar, medan andra 

som exempelvis tjänstemän ofta kan gå till arbetet ändå med samma 

symptom och på så sätt undvika att drabbas ekonomiskt.

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

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

ning den första dagen i en sjukfrånvaroperiod. Behovet av självrisk 

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

hårdare och ofta innebär att läkarintyg krävs från första sjukdagen. 

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

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

acceptans att behålla karensdagen hos såväl övriga parter på arbets-

marknaden som politiker.

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

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

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

gen som en av de prioriterade förbättringarna i socialförsäkringen.

Styrelsens förslag

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

Beslut
Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Beräkningsgrunder

Motioner
19.17-19.25

19.17
Beräkning av SGI
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

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

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

Vi föreslår att LO verkar för

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

att en lagändring sker.

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

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

Vi föreslår

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

19.19
Sjukersättning 64 procent
Metallindustriarbetareförbundet avd 41, Göteborg

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår 

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

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

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

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

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

Vi föreslår 

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

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

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

Vi föreslår

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

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

Vi föreslår att LO-kongressen beslutar

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

19.23
Indragen sjukpenning
Kommunalarbetareförbundet avd Sörmlands län

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

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

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

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

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

Vi föreslår att LO verkar för

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

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

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

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

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

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

Vi föreslår att LO får i uppdrag 

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

Utlåtande

Motionerna 19.17-19.25

19.17

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

att en lagändring sker.

19.18

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

19.19

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

19.20

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

19.21

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

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

19.23

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

19.24

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

19.25

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

I motionerna 19.17 och 19.18 yrkas att den sjukpenninggrundande 

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

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

maj 2003.

SGI baseras på vilken inkomst man har och utgör beräkningsgrund för 

fl era förmåner inom socialförsäkringssystemet. Enligt gällande lagstift-

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

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

Som motionärerna skriver är det vanligt att avtalsförhandlingar mel-

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

få retroaktiva löneökningar, medan Försäkringskassan alltså inte 

betalar ut någon retroaktiv ersättning. Detta drabbar de sjukskrivna 

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

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

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

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

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

SGI under tid då man inte förvärvsarbetar. Utredningen föreslår ingen 

förändring i reglerna kring retroaktiv ersättning. Motiveringen är att 

det skulle komplicera och fördyra administrationen. I LOs yttranden 

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

enskilda individer som är föräldralediga eller sjuka ska drabbas nega-

tivt av det faktum att avtalsförhandlingar mellan arbetsmarknadens 

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

mas så att de aktuella grupperna inte förlorar på det.

I motion 19.19 förslås att ramtiden vid beräknandet av antagande-

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

inkomstunderlag anser motionären. En princip för det nya systemet 

är att de inkomster man haft under åren närmast prövningen för 

aktivitetsersättning/sjukersättning ska ligga till grund för ersättnings-

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

der med sjukdom och uppehåll i förvärvsarbete att det fi nns särskilda 

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

ningsnivån inte kan anses vara representativ för det framtida inkomst-

bortfallet. En genomgång av beräkningsgrunderna bör dock göras för 

att se om nuvarande regler för beräkning av aktivitets/sjukersättning 

leder till oönskade effekter.

Motion 19.20 yrkar att reglerna om högsta dagsersättning inte ska 

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

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

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

ma nivå som den ersättning de får från arbetslöshetsförsäkringen. 

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

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

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

en återgång till tidigare regelverk när statsfi nanserna så tillåter. Om 

taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs till samma nivå som taket i 

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

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

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

hetsförsäkringen höjs.

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

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

betsmarknadens förfogande för rätt till SGI. Detta är grundläggande 

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

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

arbetsförmedlingen detta och få ett godkännande. Att ändra reglerna 

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

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

eller sjuka arbetslösa kan erbjudas anpassat arbete. Motionären har 

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

att arbetspröva ett arbete.

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

säkringskassan bedömer personen som frisk medan arbetsförmed-

lingen gör motsatt bedömning. Det är betydelsefullt att en samlad 

bedömning görs.

Motion 19.24 vill att samordning mellan olika system löses på ett 

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

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

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

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

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

I motion 19.25 beskriver motionären ändringen av sättet att beräkna 

ersättningen vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Regelverket 

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

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

orimliga ersättningsnivåer, något som lagstiftaren troligen inte avsett. 

Det exempel som motionen tar upp och dess konsekvenser behöver 

utvärderas. Styrelsen delar motionens krav.
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Styrelsens förslag

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

att anse motionerna 19.19-19.20 och 19.22 besvarade och

att avslå motion 19.21.

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

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

Kongressen beslutade

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

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Tandvården

Motioner
19.26-19.36

19.26
Likställ tandvårdsförsäkringen med sjukförsäkringen
Handelsanställdas förbund och Transportarbetareförbundet

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår att LO verkar för 

att tandvårdsförsäkringen likställs med sjukförsäkringen.

19.27
För en bättre tandhälsoförsäkring som skyddar mot höga 
kostnader 
Kommunalarbetareförbundet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

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

19.28
Tandvårdsförsäkringen 
Fastighetsanställdas Förbund

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

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

Vi föreslår att LO ska verka för

att i ett första steg återgå till den tidigare tandvårdsförsäkringen och

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

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

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

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

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

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

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

Vi hemställer 

att LO-kongressen beslutar att agera i motionens anda.

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

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

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

Vi föreslår

att tandvård ska ingå i allmänna sjukförsäkringen och

att politikerna jämställer tänder med andra kroppsdelar.

19.31
Generell tandvårdsreform
Kommunalarbetareförbundet avd Sörmlands län 

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

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

Vi föreslår att LO arbetar för

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

19.32
Tänderna ingår i övriga kroppen
Industrifacket avd 6, Kronoberg

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

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

Vi föreslår 

att LO verkar politiskt för att alla tandvårdskostnader ska ingå i den 
allmänna sjukförsäkringen.
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19.33
Tandvårdsförsäkringen bör likställas med sjukvårdsförsäkringen
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

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

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

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

Vi föreslår

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

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

19.34
En tandvård för alla
Industrifacket avd 1, Södra Skåne

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

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

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

Vi föreslår LO-kongressen besluta

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

19.35
Tandvårdsförsäkringen
Fastighetsanställdas Förbund avd 13, Gävle

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

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

Vi yrkar därför att LO verkar för

att tandvård jämställs med övrig sjukvård och

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

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

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

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

Vi föreslår att LO verkar för

att jämställa tandvården med övrig sjukvård, 

att jämställa optiska behandlingar med övrig sjukvård och

att ha ett högkostnadsskydd på en respektabel nivå.

Utlåtande

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

att-satsen

19.26

att tandvårdsförsäkringen likställs med sjukförsäkringen.
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19.27

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

19.28

att i ett första steg återgå till den tidigare tandvårdsförsäkringen och

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

19.29

att LO-kongressen beslutar att agera i motionens anda.

19.30

att tandvård ska ingå i allmänna sjukförsäkringen och

att politikerna jämställer tänder med andra kroppsdelar.

19.31

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

19.32

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

19.33

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

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

19.34

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



7 0 6  |  r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g

19.35

att tandvård jämställs med övrig sjukvård och

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

19.36

att jämställa tandvården med övrig sjukvård, 

att jämställa optiska behandlingar med övrig sjukvård och

att ha ett högkostnadsskydd på en respektabel nivå.

19.03 fjärde att-satsen

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

19.16 tredje att-satsen

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

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

allmänna tandvårdsförsäkringen ger inte är tillräckligt. Patientkostna-

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

vårdsförsäkringen även avgiftsfri tandvård för barn och ungdomar 

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

landstinget och betalar motsvarande avgifter som inom övrig hälso- 

och sjukvård. Detta gäller äldre och funktionshindrade som på grund 

av stora vård- och omsorgsbehov inte bedöms kunna söka tandvård 

själva (dessa får även avgiftsfri munhälsobedömning) samt vuxna 

som behöver tandvårdsinsatser som antingen kräver sjukhusresurser 

eller är ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. 

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

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

drag varit densamma sedan 1999, då genomgripande förändringar 

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

lerade genom ett maxpris per åtgärd. Därutöver delades tandvården 

upp i bastandvård (vilket kan beskrivas som vardaglig hälsobefräm-

jande tandvård) respektive protetik/tandreglering och man skapade 

olika ersättningsregler för de två delarna.

Tidigare gällde samma ersättningsregler för all tandvård. Priserna var 

då reglerade och den försäkringsersättning som betalades ut mot-

svarade en viss andel av patienternas tandvårdskostnader. Andelen 

varierade mellan olika kostnadsintervall på så sätt att en högre andel 

av kostnaderna ersattes ju högre tandvårdskostnader patienten hade 

under en behandlingsperiod.

I dagens system prioriteras stöd till bastandvård. Försäkringsersättning 

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

tandläkaren tar ut. Grundbeloppet motsvarar i princip 30 procent av 

priset som gällde före tandvårdsreformen för den aktuella åtgärden. 

Något skydd mot höga kostnader för bastandvård fi nns inte.

För behandlingar inom protetik/tandreglering fi nns ett reellt hög-

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

maximalt 7 700 kronor under en behandlingsperiod (och för denna 

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

protetik/tandreglering endast om patienten har mycket höga kostna-

der för dessa. Försäkringsersättningen knyts till de grundbelopp som 

fi nns fastlagda per åtgärd, vilka ligger långt under tandläkarens pri-

ser. Summan av grundbeloppen måste överstiga ett karensbelopp på 

3 500 kronor för att någon försäkringsersättning ska utgå. Ersättning 

utgår därefter med mellanskillnaden mellan summan av grundbelop-

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

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

säkringsersättning ska utgå för protetiska behandlingar.
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Kritik mot stora prisökningar och höga kostnader som främst 
drabbar låginkomsttagare
Problemet som de fl esta motionärer tar upp är att det kostar för myck-

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

prissättningen har lett till kraftiga prisökningar och prisökningarna 

har varit betydligt högre än vad beslutsfattarna hade räknat med.

Motionärerna pekar också på själva kärnproblemet att många tycker 

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

hygienisten. Offi ciell statistik visar att omkring 15 procent avstår från 

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

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

ledningar har låga inkomster.

Bland motionärerna fi nns en befogad rädsla att tandhälsan åter ska 

bli en klassfråga.

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

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

vård i privat respektive offentlig regi, dels att administrationskostna-

derna är höga.

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

ställas med övrig hälso- och sjukvård. Ungefärliga beräkningar visar 

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

hänvisning till rådande statsfi nansiella läge, där utrymme saknas 

för fl era angelägna reformer, måste det konstateras att det inte 

verkar troligt att ett förbättrat offentligt tandvårdsstöd av en sådan 

omfattning kommer att kunna realiseras den närmaste tiden. LO 

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

högkostnadsskydd införs för alla (inte bara för äldre) när statsfi nan-

serna så tillåter.

Finns det någon möjlighet att genomföra andra förändringar som 

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

av nuvarande offentliga tandvårdsförsäkring mot ett försäkrings-

system som mer liknar systemet före reformen 1999. I motionerna 

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

ersättningsbelopp skulle utgå för större ingrepp, men till betydligt 

färre personer. Skyddet mot höga tandvårdskostnader skulle stärkas 

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

från försäkringen.

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

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

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

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

skulle få mer omfattande behov av protetiska åtgärder skulle det bli 

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

detta skulle innebära. Gruppen som faktiskt behöver försäkringser-

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

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

dagens försäkringssystem. 

LO anser att möjligheten för en annan utformning av det offentliga 

tandvårdsstödet bör utredas närmare, dvs om samma mängd resurser 

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

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

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

terande tandvårdsförsäkring genom kollektivavtal för LO-medlem-

marna. Att möjligheten till en kollektiv tandvårdsförsäkring utreds 

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

skulle leda till skillnader mellan grupper. Personer i förvärvsaktiv 

ålder och med svagare anknytning till arbetsmarknaden skulle då stå 

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

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

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

att bibehålla det offentliga tandvårdsstödet.

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

jämställas med övrig sjukvård. Exakt vad motionärerna avser med 

optiska behandlingar framgår dock inte av motionen. Avses sjukvår-

dande behandlingar och operationer inom ögonsjukvård behandlas 

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

rerna fria eller subventionerade glasögon och synhjälpmedel är dock 

situationen annorlunda. Även om det skulle vara angeläget att stöd 

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

Styrelsens förslag

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

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

att avslå motion 19.35 andra att-satsen.
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Debatt
I debatten deltog
Kersti Norén Dahlström, Transport
Per Nilsson, Kommunal
Magnus Lagerqvist, Transport
Tony Berggren, Skogs och Trä
Palle Carlsson, LO

Beslut

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

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla motion 19.26.

Voteringen begärdes av Magnus Lagerqvist, Transport.

Kongressen beslutade

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Pensioner
Allmänna pensionssystemet

Motioner
19.37-19.39

19.37
Det nya allmänna pensionssystemet 
Byggnadsarbetareförbundet avd 1, Stockholm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

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

19.38
Pensionssystemet 
Skogs- och Träfacket avd 17 Västra Skåne

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

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

Kongressen måste besluta ge LO i uppgift

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

19.39
Rättvisa pensioner
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne län

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

Vi föreslår

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

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

att arbetsmiljön ska förbättras så att man kan arbeta tills pensionsåldern 
uppnåtts.
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Utlåtande

Motionerna 19.37, 19.38 och 19.39 första och andra att-satserna

19.37

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

19.38

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

19.39 första och andra att-satserna

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

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

Motionerna behandlar det allmänna pensionssystemet. I motion 19.37 

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

männa pensionssystemet påverkar LOs medlemmar och eventuellt ett 

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

sak innebörden i motion 19.38.

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

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

måste systemet få verka ytterligare några år.

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

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

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

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

system även i framtiden. Det ska grundas på livsinkomstprincipen och 

innehålla en garantipension för de med små livsinkomster och regler 

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

dock behöva göras utan att grundprinciperna behöver förändras.

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

met ur rättvisesynpunkt. Styrelsen anser som ovan redovisats att det 

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

förvissad om att LO noggrant kommer att följa pensionernas utveck-

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

syn av lagstiftningen.

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

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

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

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

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

måste dock i första hand lösa genom att arbetsplatserna förändras och 

arbetsmiljön förbättras så att det blir möjligt även för LOs medlemmar 

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

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

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

av pensionsåldern blir också oerhört kostsam. Styrelsens uppfattning 

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

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

tidigare. Denna att-sats i motionen avslås således.

Styrelsens förslag

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

att avslå motion 19.39 andra att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Övriga pensionsfrågor

Motioner
19.40-19.43

19.40
Återinförande av delpension
Pappersindustriarbetarförbundet avd 24, Mönsterås

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

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

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

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

Inom LO-kollektivet fi nns det statistik på att den verkliga pen-



7 1 8  |  r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g

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

Vi föreslår att LO verkar för

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

19.41
Sänk pensionsåldern för industriarbetar
Metallindustriarbetareförbundet avd 173, Luleå

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

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

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

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

19.42
Lägre pensionsålder för underjordsarbetare
Metallindustriarbetareförbundet avd 604, Malmberget

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

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

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

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

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

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

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

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

Utlåtande

Motionerna 19.40-19.43

19.40

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

19.41

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

att underjordsarbetare får sänkt pensionsålder till 55 år.

19.43

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

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

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

sion i det allmänna pensionssystemet har tidigare behandlas av LOs 

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

kongressernas beslut. LOs styrelse har fortfarande samma uppfatt-

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

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

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

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

till delpension oavsett anledningen till arbetstidsminskningen blir en 

felprioritering och skulle inte i första hand gynna LOs medlemmar. 

Motionen bör därför avslås.

I motionerna 19.41 och 19.42 krävs en sänkning av den allmänna 

pensionsåldern för vissa grupper anställda. Det gäller dels under-

jordsarbetare dels industriarbetare i allmänhet. LOs styrelse är inte 

främmande för att  vissa grupper anställda kan behöva gå i pension 

tidigare.

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

som förhållandena är så olika mellan olika förbund anser LOs styrelse 

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

aktualiseras på förbundsnivå och då genom avtalsreglering. Vissa 

förbund har också för vissa avtalsområden skapat förutsättningar för 

tidigare pensionsavgångar genom fl exibla arbetstidsförkortningar, 

arbetstidskonton, livsarbetstidskonton osv. LOs styrelse kan därför 

inte tillstyrka motionerna.

Motion 19.43 behandlar delning av pensionspoäng mellan gifta och 

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

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

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

systemet ges viss kompensation för detta genom de sk barnåren som 

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

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

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

löneskillnaderna minskar som kvinnornas pensioner kan förbättras.

I dagens pensionssystem fi nns möjlighet att föra över viss intjänad 

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

cent till premiepensionen kan föras över inom dessa grupper. Även 

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

ligheten fi nnas kvar. LOs styrelse anser också att det bör undersökas 

huruvida den möjligheten kan utvidgas till att gälla även sammanbo-

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

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

system som föreslås i motionen och få det någorlunda rättvist.

Styrelsens förslag

att avslå motionerna 19.40-19.43.

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

Beslut

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

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.40 och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Familjepolitik

Motioner
19.44-19.48

19.44
Jämställdhet
SEKO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår att LO verkar för

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

att antalet ”pappamånader” ska utökas och

att taket i föräldraförsäkringen höjs.

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

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

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

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

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

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

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

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

19.46
Barnomsorg på obekväm tid
Handelsanställdas förbund avd 28, Luleå

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

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

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

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

Vi föreslår att LO verkar för 

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

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

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

NEJ
Kommunen måste också följa utvecklingen med dessa öppetti-

der inom Handels.

Vi föreslår att LO verkar för 

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

19.48
Barnomsorg dygnet runt
Hotell och Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet

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

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

Vi föreslår att det uppdras åt LO

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

att genom fackligpolitiskt arbete påverka beslutsfattare i samhället så 
att barnomsorg erbjuds alla som behöver oavsett tid på dygnet.
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Utlåtande

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

att-satsen

19.44 andra att-satsen

att antalet ”pappamånader” ska utökas.

19.45

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

19.46

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

19.47

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

19.48

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

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

20.22 andra att-satsen

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

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

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

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

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

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

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

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

ut pappaledighet.

Problemet med det ojämna uttaget av föräldraledighet betyder två 

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

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

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

ningen i hemmet ofta försämras när första barnet kommer. 

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

sämre villkor på arbetsmarknaden. När en arbetsgivare väljer mellan 

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

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

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

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

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

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

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

av mannens arbete. Kvinnors sämre förutsättningar på arbetsmarkna-

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

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

man i en ond cirkel. 

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

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

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

det till stor del är pappamånadernas förtjänst. Föräldraförsäkringen bör 

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

mamman och en tredjedel fortsatt går att överlåta mellan föräldrarna. 

Dessutom bör taken i föräldraledigheten höjas, inkomstskillnaderna 

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

kostnad om pappan tar ut föräldraledighet jämfört med om mamman 



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  7 2 9

gör det. LO ska därför arbeta för att regeringen genomför den ut-

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

ledighet behöver reformer av föräldraförsäkringen mötas med förbätt-

ringar på arbetsmarknaden. Ökade möjligheter till fast anställning och 

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

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

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

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

barnomsorg. Arbete på oregelbundna eller obekväma tider blir allt 

vanligare bland våra medlemmar. Att kunna kombinera arbete med 

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

samhället i stort. Familjepolitiken i Sverige bygger på arbetslinjen, 

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

trygghetssystem och barnomsorg. Dessa trygghetssystem ska natur-

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

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

inte har möjlighet att erbjuda nattdagis fi nns andra former för barn-

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

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

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

arbetslöshet på grund av att barnomsorg inte går att ordna. 

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

för alla de som har obekväma arbetstider upp. Barnomsorgen har 

varit och är fortfarande en nyckelfråga för kvinnligt arbetskraftsutbud 

och jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom är förskolan idag 

en viktig pedagogisk institution för våra barn. 

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

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

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

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

med mycket få barn kunna erbjuda barnomsorg på natten. 

Styrelsens förslag

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

att anse motionerna 19.45 och 19.47 besvarade.

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

Beslut

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

Kongressen beslutade efter försöksvotering

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

Voteringen begärdes av Mats-Ove Berglund, Metall

Kongressen beslutade

att övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Verksamheterna
Avreglering

Motioner
19.49-19.54

19.49
Systemskiftet inom samhällsservicen och infrastrukturbranscherna 
SEKO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

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

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

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

19.50
Återreglera avregleringen
SEKO avd Dalarna

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

Och så utvecklar tokkapitalismen sig till en modern ”Katten på råt-
tan”-saga som nu drabbar vår gemensamma sektor. Höga chefer skri-
ver affärsplaner och måldokument. Kampanjer och budgetar mang-
las ut i hela organisationen. 2000-talets piskor ska jaga moderna sla-
var till stordåd. Den anställde hinner inte ta sig tid, stanna upp, sam-
tala, och på bredden fi nna de gemensamma lösningarna. Utan man 
tvingas gissa, man tror, man antar och hoppas. Vi jobbare förväntas 
bygga sagoslott medan verktygen tas ifrån oss. Känslan av otillräck-
lighet kryper sakta över en. Hur ska jag orka och duger jag som jag 
är? Det är frågor som man allt oftare tvingas ställa sig. Mellan oss 
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arbetskamrater hårdnar tonen och blir frän. Kamratandan förtvinar, 
och i misstänksamhetens skuggor knäcks arbetsmoral och skapar-
glädje. Hög som låg, ingen kommer undan, när oförnuftets häxdans 
sänker budgettaken. Till sist återstår bara stressen och vanmakt för 
de få som fortfarande orkar härda ut. Gamla trotjänare, smärtsamt 
medvetna om att de idag tvingas söka om sina jobb, räds de unga 
som ivrigt vill klättra förbi, naivt omedvetna om att det snart är de-
ras tur i de cykliska omorganisationerna.

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

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

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

Vi föreslår 

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

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

19.51
Utvärdera avregleringen och dess konsekvenser
SEKO, Skåne

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

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

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

Vi föreslår 

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

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

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

19.52
Reglera avregleringen
SEKO, avd Västra

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

Under de senaste tio åren har emellertid genomgripande föränd-
ringar ägt rum avseende såväl förutsättningar som driftformer och 
kostnader för sådana samhällsfunktioner. Bolagisering av de statliga 



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  7 3 7

affärsverken blev ett inslag i den här politiken. Möjligheterna öpp-
nades också för nya företag att bli aktörer inom områden som tidi-
gare var en uppgift för samhället.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis får inte regionala tillväxtprogram bli redskap 
för att fortsätta omstöpningen av välfärdens kärnområden bara där-



r ä t t v i s  f ö r d e l n i n g  |  7 4 1

för att privata näringslivsintressen väger tungt i dessa program. 
Oavsett om det gäller avregleringar inom statliga eller kommu-

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

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

Vi föreslår

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

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

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

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

Under de senaste tio åren har genomgripande förändringar ägt rum 
för såväl förutsättningar som driftformer och kostnader för viktig sam-
hällsservice och i välfärdens kärnområden som t ex skola, vård och 
omsorg. 



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

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

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

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

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

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

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

Vi föreslår

att initiativ tas till en utvärdering av strukturförändringarna inom stat-
liga ansvarsområden som energi, järnväg, telekommunikationer och 
postväsende,
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att en oberoende kritisk granskning sker av bolagiseringar, entreprenad-
lösningar och direkta privatiseringar med strukturella förändringar 
i Landstingens/regionernas och kommunernas verksamhet och

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

Utlåtande

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

19.53 och 19.54

19.49

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

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

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

19.50

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

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

19.51

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

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

19.52 första – tredje samt femte att-satserna

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

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

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

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

19.53

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

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

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

19.54

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

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

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

struktur och samhällsservice upp. Investeringar i och underhåll av 

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

det ska investeras tillräckligt i infrastruktur och samhällsservice är 

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

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

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

fentliga fortsatt tar ansvar för att infrastrukturen håller en hög kvalitet 

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

landets regioner. 

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

Flera marknader som tidigare varit statliga monopol har under de 

senaste årtiondena avreglerats och effekterna har varit stora. Att välja 

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

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

kanske ha tjänat en slant.  

Allra störst påverkan har avregleringarna antagligen fått för de 

anställda i berörda verksamheter. För många har avregleringarna 

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

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

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

gör orimligt stora vinster. På andra marknader tycks avregleringen ha 

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

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

abonnemang hos Telia i botten. 

Har avregleringarna varit bra för anställda, brukare och samhälls-

ekonomin? En statlig utredning i syfte att utvärdera avregleringarna 

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

Dan Andersson. Utredningen har fått i uppdrag att belysa effekterna 

av avregleringarna på marknaderna för tele-, el-, post, inrikesfl yg-, 

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

menter, näringsliv, arbetsmarknad och samhällsekonomi. 

Begreppet avregleringar leder tanken fel, eftersom det knappast är 

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

begreppet omregleringar och i direktiven till utredningen talar man 

om regelreformerade marknader. De marknader det handlar om har 

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

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

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

att olika bolag drar parallella spår med räls. 

I motion 19.49 vill motionärerna se en bred och folklig diskussion 

kring avregleringarna. Parallellt med utredningen är det bra om LO 

och förbunden lokalt tar initiativ till diskussioner och skapar engage-

mang kring frågan. 

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

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

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

bör därför inte vara aktuellt med några ytterligare avregleringar under 

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

regleringar och alternativa driftsformer inom skola, vård och omsorg. 

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

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

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

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

lighet att informera sig om de olika alternativen. 

Trots de stora reformer som skett har mycket lite av utvärdering 

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

utredningar av effekterna av privatiseringarna av offentligfi nansierade 

verksamheter, och det opinionsbildande arbetet bör fortsätta. 

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

fi nansierade verksamheter, oavsett driftsform. En rad händelser med 

vanskötsel och andra missförhållanden i offentligfi nansierad verk-

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

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

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

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

bör ratifi cera ILO-konvention nummer 94 om att sociala hänsyn bör 

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

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

reda behandlas denna fråga ytterligare. 

Styrelsens förslag

att bifalla motionerna 19.49, 19.50, 19.51, 19.52 första-tredje och  
 femte att-satserna, 19.53 och 19.54.
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Debatt
I debatten deltog
Jan Rudén, SEKO
Ronny Berger, SEKO

Beslut
Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande.
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Sjukvården

Motioner
19.55-19.58

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

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

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

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

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

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

Det är samhällets gemensamma ansvar i allmänhet och Social-
demokratiska partiets i synnerhet att se till att ALLA människor får 
möjlighet med att få hjälp för att få sina behov tillgodosedda. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att snarast uppvakta regeringen 
och avkräva

att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och omsorg 
inte får ske. 

19.56
Svensk sjukvårdskris
Metallindustriarbetareförbundet avd 173, Luleå

Sveriges befolkning har sedan årtionden kunnat känna trygghet med 
den socialdemokratiska politik som förts i landet. Det är en politik 
som har säkerställt att alla ska kunna ta del av välfärdstjänster utifrån 
varje människas behov och utan att plånboken ska avgöra vem som 
ska få sina behov tillgodosedda.

Det är med bestörtning, och stor upprördhet, som vi nu kan ta 
del av bl a Östergötlands läns landstings beslut, om vilka sjukdomar 
man har för avsikt att behandla inom ramen för det samhället ska 
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bekosta. Det var med ännu större bestörtning vi tog del av att det 
var en socialdemokratisk ledare i hälso- och sjukvårdsnämnden som 
uttryckte att det var nödvändigt att prioritera bort ett 50-tal sjuk-
vårdsgrupper. Denna politiker hade dessutom själv lett arbetet med 
att ta fram listan på de sjukdomar som ska prioriteras lågt eller helt 
tas bort. Det är mycket upprörande att den här typen av beslut har 
fattats med bifall från socialdemokratiska ledare och vi vill i det av-
seendet hänvisa till det socialdemokratiska partiprogrammet som la 
fast på partikongressen för två år sedan.

Där framkommer det att s-kongressen beslutade att skola, vård 
och omsorg ska fi nansieras solidariskt över skatten. Utifrån det be-
slut som nu fattats i Östergötland känns det som särskilt viktigt att 
understryka att de beslut som fattas på våra kongresser är till för att 
efterlevas av de folkvalda s-politikerna och särskilt om partiet ska 
kunna fortsätta att få medborgare att gå och rösta på S.

Vi upplever att Östergötlands beslut innebär att vi i framtiden 
kommer att ha en sjukvård som innebär att de välbeställda i sam-
hället också är de som kommer att kunna få sina behov tillgodosed-
da eftersom plånboken kommer att styra.

Det är ofrånkomligt att en arbetslös, en gammal människa med 
låg folkpension, en lågavlönad LO-medlem en barnfamilj m fl  grup-
per kommer att ha ytterst begränsade möjligheter till att själv beta-
la exempelvis utbyte av en hörapparat som faktiskt kostar fl era tu-
sen kronor.

Det är samhällets gemensamma ansvar i allmänhet och socialde-
mokratiska partiets i synnerhet att se till att alla människor får möj-
lighet med att få hjälp för att få sina behov tillgodosedda. 

Vi föreslår att LO får i uppdrag att snarast uppvakta regeringen 
och kräva

att att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och omsorg 
inte får ske.
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19.57
PSA-prov och mammografi 
Kommunalarbetareförbundet avd Skaraborg

Vi vill att LO arbetar för

att alla män över 40 år erbjuds obligatoriskt PSA-prov vart femte år. 
Detta ser vi som mycket angeläget på grund av att allt fl er män får 
diagnosen prostatacancer och

att åldern för kvinnors obligatoriska mammografi undersökning sänks 
till 40 år. Detta  är en viktig fråga ur jämställdhetsperspektiv.

19.58
Blodgivare
Metallindustriarbetareförbundet avd 112, Trollhättan

Att vara blodgivare är för samhället ett mycket viktigt engagemang. I 
annonser m m så uppmanas vi att bli blodgivare så att våra blodban-
ker kan hålla den mängd blod som behövs vid operationer m m. De 
personer som idag är blodgivare gör detta i stort sett helt ideellt. På 
en del arbetsplatser gör arbetsgivaren inget löneavdrag, men det är 
defi nitivt inget som är generellt. Eftersom denna fråga är så viktig för 
samhället så borde även samhället ersätta den enskilde för den löne-
förlust som uppstår.

Vi föreslår att LO får i uppdrag att verka för 

att Försäkringskassan ersätter förlorad arbetsförtjänst för dem som är 
blodgivare.
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Utlåtande

Motionerna 19.55-19-58

19.55

att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och om-
sorg inte får ske. 

19.56

att att regeringen river upp Östergötlandsmodellen och

att regeringen beslutar att segregering inom skola, vård och om-
sorg inte får ske.

19.57

att alla män över 40 år erbjuds obligatoriskt PSA-prov vart femte år. 
Detta ser vi som mycket angeläget på grund av att allt fl er män 
får diagnosen prostatacancer och

att åldern för kvinnors obligatoriska mammografi undersökning 
sänks till 40 år. Detta  är en viktig fråga ur jämställdhetsper-
spektiv.

19.58

att Försäkringskassan ersätter förlorad arbetsförtjänst för dem som 
är blodgivare.

Prioriteringar i vården
Motionerna 19.55 och 19.56 beskriver en viktig fråga som kommer att 

beröra oss alla. Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar 

de närmaste åren. Befolkningen blir allt äldre och allt färre ska för-

sörja allt fl er. Samtidigt som de offentliga inkomsterna minskar sett i 

relation till antalet invånare är det också så att äldre är mer vårdkrä-

vande än yngre. Det betyder att en allt äldre befolkning också sätter 

press på utgifterna för sjukvården. Situationen kommer att bli olika 

allvarlig i olika delar av landet. Stockholm har den yngsta befolkning-
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en och därmed bäst förutsättningar att fi nansiera sin vård och om-

sorg, medan till exempel delar av Norrland kommer att få allra svårast 

att fi nansiera sin sjukvård i takt med att befolkningen blir allt äldre. 

Det behövs bra strategier för att möta denna utveckling mot allt mer 

ansträngda sjukvårdsbudgetar. Östergötlandsmodellen kan ses mot 

bakgrund av den framtida utvecklingen. 

Att Östergötland valt att göra prioriteringar med hjälp av en offentlig 

lista på enklare diagnoser där landstinget inte bekostar behandlingen 

har lett till starka känslor. Naturligtvis kan det upplevas som provo-

cerande att den som inte har råd att betala för det själv inte längre 

ska få behandling för exempelvis kosmetisk skelning eller byte av 

hör apparat. 

Prioriteringar inom vård och omsorg har alltid varit en realitet. Det har 

aldrig funnits tillgång till så mycket resurser som varit önskvärt. Vilka 

prioriteringar som har gjorts genom åren har styrts av fl era olika fak-

torer, exempelvis brist på sängplatser, kompetens och effektiva meto-

der. Ofta har det dock varit den tekniska utvecklingen som medverkat 

till att någon form av begränsning varit nödvändig.

Ett tydligt exempel på det är dialysverksamheten för njursjuka. När 

metoden var ny, var det endast unga människor som fi ck tillgång till 

den. Under de första åren, behandlades inga patienter över sextio år. 

Alla äldre avled i sin njursjukdom. Prioriteringarna gjordes av läkarna. 

Idag är huvuddelen av dem som dialysbehandlas äldre.

För att undvika att nödvändiga prioriteringar sker slumpmässigt eller 

styrs av oetiska intressen har frågan om hur prioriteringar ska ske 

varit föremål för omfattande utredningar och diskussion.

Prioriteringsutredningen påbörjades i början av 1990-talet under 

Jerzy Einhorns ledning. Utredningen resulterade i att dåvarande social-

minister Margot Wallström lämnade ett förslag till riksdagen 1997. 

Förslaget bygger på kunskapen om att de tekniska och metodologiska 

kunskaperna inom medicinen och läkemedlens effektivitet har nått 
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en sådan utveckling att vi sannolikt aldrig kommer att ha ekonomiska 

möjligheter att ge allt, till alla, alltid. Riksdagen konstaterade att 

någon form av begränsning alltså måste ske och beslutade därför om 

riktlinjer för hur prioriteringar i hälso- och sjukvården ska göras. Vi-

dare beslutades att alla prioriteringar ska göras öppet och medvetet.

Riksdagsbeslutet gäller både sjukvårdshuvudmännen, kommunerna 

och landstingen samt alla privata vårdgivare. Prioriteringsarbetet ska 

ske både på politisk och administrativ nivå och på professionell nivå, 

vilket innebär att såväl de förtroendevalda, vårdens tjänstemän och 

chefer som alla anställda i vårdens alla praktiska verksamheter berörs 

av beslutet. 

De riktlinjer som riksdagen lagt fast utgår från en etisk plattform med 

tre principer: 

• Människovärdesprincipen, som innebär att vi alla är lika i sjuk-
vården, ingen ska värderas högre eller lägre på grund av exem-
pelvis etnisk härkomst, inkomst, social ställning, ålder, vikt eller 
religion

• Behovs- och solidaritetsprincipen, som innebär att de som har 
de största behoven ska ha företräde till hälso- och sjukvården 
och att vi som har mindre behov självmant och av solidaritet ska 
träda tillbaka.

• Kostnadseffektivitetsprincipen, som framförallt ska användas 
av sjukvårdspersonalen, då det gäller att välja vilken behand-
lingsinsats som en patient ska erbjudas i en specifi k situation. 
Principen är att man ska välja den insats som ger det bästa 
resultatet för den enskilda patienten, men till lägsta möjliga 
kostnad. På så sätt kan fl er få del av resurserna. 

Det etiska tänkandet har skrivits in i Hälso- och sjukvårdslagen:

 ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges före-

träde till vården.” 
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Hälso- och sjukvårdslagen ger också alla medborgare rätt att få 

komma i kontakt med sjukvården för en första bedömning, vilket ska 

garantera att ingen blir bortprioriterad utan diagnos. Riksdagen har 

alltså redan fastställt att segregering i vården inte får ske.

Riktlinjerna innehåller dessutom en slags rangordning, prioriterings-

grupperna ett till och med fyra. Grupp ett innehåller de högst priorite-

rade patientgrupperna, bland annat de akut sjuka eller skadade med 

livshotande tillstånd, men också de dementa, de svårt psykiskt sjuka 

och de med svåra kroniska sjukdomstillstånd. I grupp två återfi nns 

förebyggande insatser och habiliterings och rehabiliteringsinsatser. 

I gruppen tre fi nns det mesta av det som vi tänker på som vardags-

sjukvård och i grupp fyra de patientgrupper som ligger utanför det 

offentliga åtagandet. Vardagssjukvården är således ganska lågt prio-

riterad av riksdagen i förhållande till exempelvis de äldre med många 

kroniska tillstånd och de psykiskt sjukas vårdbehov. 

Riksdagens mening med att fastställa riktlinjerna för prioriteringar i 

hälso- och sjukvården var att skydda de svagaste patienterna, efter-

som starka grupper alltid har lättast att dra till sig uppmärksamhet 

och resurser. Men om beslutet ska få avsedd effekt måste politiker 

på regional och lokal nivå förmå att styra resurserna från de enklaste 

åkommorna till de prioriterade patientgrupperna.

Östergötlandsmodellen innebär att politikerna valt att göra tydliga 

prioriteringar och ställningstaganden, i motsats till att enskilda läkare 

fattar dessa beslut om prioriteringar. På så sätt kan man se det som 

att makten över prioriteringar förfl yttats från läkarna till politikerna. 

Öppna prioriteringar kommer alltid att väcka debatt, och det är antag-

ligen omöjligt att hitta en modell där alla är nöjda. Trots detta måste vi 

våga ta en öppen prioriteringsdiskussion. 

Segregering inom vård, skola och omsorg
I motionerna 19.55 och 19.56 behandlas segregeringen. Denna är idag 

ett stort och reellt problem. Den stora boendesegregationen, framför-
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allt i storstäderna, grundlägger en omfattande segregation i skolan. 

Friskolorna spär sedan på detta i och med att det i högre utsträckning 

är högutbildade föräldrar som väljer friskolor åt sina barn. Inom vår-

den riskerar privat fi nansiering och privata sjukförsäkringar att under-

minera legitimiteten för den generella, offentligfi nansierade vården. 

Dessa trender mot en allt ökande segregation kan mötas genom att 

det offentligfi nansierade alternativet alltid är ett bra alternativ. Det 

behövs en offentlig styrning som inte tillåter vanskötsel av offentliga 

verksamheter i syfte att underminera den generella välfärden.  

Samtidigt är det knappast möjligt att förbjuda all segregation. Att 

en grupp ibland är överrepresenterad jämfört med andra grupper är 

ofrånkomligt.  

Mammografi  och PSA-prov från 40 års ålder
I motion 19.57 tas frågan om PSA-prov för män och mammografi  för 

kvinnor upp. Sjukvårdens resurser är begränsade. Samtidigt är

behovet i det närmaste oändligt och växande i takt med teknik-

utvecklingen. Alla undersökningar och behandlingar måste därför vä-

gas mot andra behandlingar och undersökningar. Dessa avvägningar 

görs idag av landstingen med ledning av riktlinjerna för prioritering 

som beskrivs ovan.

Ersättning för blodgivares förlorade arbetsinkomst
I motion 19.58 föreslås att försäkringskassan bör ersätta förlorad 

arbetsförtjänst för den som är blodgivare. Sjukförsäkringen är dåligt 

lämpad för att ge så kort ersättning som för någon enstaka timme. 

Försäkringskassan har också en hög arbetsbelastning och LOs sty-

relse anser inte att det är lämpligt att lägga ytterligare en uppgift på 

den. Istället kan man lokalt försöka träffa kollektivavtal om rätt att på 

betald arbetstid gå för att ge blod.
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Styrelsens förslag

att anse motionerna 19.55-19.57 besvarade och

att avslå motion 19.58.

Debatt
I debatten deltog
Annelie Hellander, Kommunal
Anna Fransson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Annelie Hellanders, Kommunal förslag om avslag till motion 19.55 
första att-satsen samt motion 19.56 första att-satsen.

Kongressen beslutade efter försöksvotering

att bifalla Annelie Hellanders, Kommunal förslag om avslag på motion  
 19.55 första att-satsen samt motion 19.56 första att-satsen.

Voteringen begärdes av Karin Fornander-Sundberg, Kommunal.

Kongressen beslutade

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Bostadspolitik

Motioner
19.62-19.63

19.62
Dags för en offensiv bostadspolitik
Hotell och Restaurang Facket och Transportarbetareförbundet

LO har under den senaste kongressperioden tagit fram ett bostadspo-
litiskt program. Det är bra och positivt. Det som är mindre bra, är att 
det händer så lite på den bostadspolitiska arenan. Särskilt kring frågor 
hur man kan få så låga infl yttningshyror att vanliga människor har råd 
att efterfråga de nyproducerade bostäderna. På den rådande bostads-
marknaden, med höga infl yttningshyror, är det oftast lågavlönade LO- 
medlemmar som kommer till korta. Det behövs en lång rad av insat-
ser för att kunna komma tillrätta med problemen.

Det behöver byggas både stora lägenheter och villor för familjer 
med många barn kanske 8-10, men också små bostäder för den allt-
mer växande gruppen av ensamhushåll.

Man behöver bostadspolitik för hela landet dvs i de kommuner 
som faktiskt har överskott på bostäder måste man ha en särskild po-
litik. Det är ju inte ovanligt att man både behöver riva bostäder i ena 
delen av kommunen samtidigt som man behöver bygga bostäder i 
någon mer attraktiv del av kommunen. Till detta behövs särskilda 
insatser både för att bygga och riva.

De största problemen fi nns dock i våra storstäder men också i våra 
större kommuner, främst universitets- och högskoleorter. Där behövs 
stimulans för att bygga nya bostäder. Förutsättningar för att man ska 
kunna bygga bostäder till en rimlig kostnad är att alla aktörer sam-
verkar. För det första måste kommunerna kunna erbjuda markupp-
låtelse till en låg kostnad, tomträttsinstitutet ska användas fullt ut, 
det bör prövas om man kan ha avgäldsbefrielse under t ex de första 
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åren. Detta innebär att produktionskostnaden totalt kan minskas med 
mellan 1 000 och 5 000 kronor per kvm. Att ha avgäldsbefrielse de 
första åren innebär att fastighetsägarna kan klara de första kritiska 
årens höga kapitalkostnader utan att ta ut för hög hyra.

Kommunerna bör se över sina avgifter för anslutningar och även 
administrativa utgifter. Det fi nns exempel på att avgifter för anslut-
ning av vatten, el, avlopp, bredband mm samt avgifter för detaljpla-
ner, bygglov mm kan uppgå till ett par hundratusen kronor för en 
fastighet. Kommunerna ska bara kunna ta ut avgift som motsvarar 
sina kostnader. Kommunerna bör också pröva möjligheten att skapa 
regionala bostadsföretag. T ex i Stockholmsområdet har Stockholms 
stad en relativt stor förmögenhet men lite mark att bygga på. Med-
an andra kommuner i regionen har gott om mark men inga pengar 
att bygga för.

Kostnaden för själva byggandet måste ner. Det fi nns idag ett pro-
blem med en dålig konkurrenssituation på byggmaterialsidan. Detta 
borde kunna åtgärdas. Om inte annat får man ta initiativ för att EU-
kommissionen bör undersöka saken. Byggherrarna bör också pröva 
om det blir billigare att prefabricera husen. Med dagens nya teknik 
fi nns inga skäl att ifrågasätta kvaliteten på själva byggandet. 

Parterna på hyresmarknaden bör också se över hur lång avskriv-
ning en fastighet ska ha. Idag görs kalkyler på att hus ska avskrivas 
på 10 år. Detta är orimligt, i varje fall ska den avskrivningstid som 
tillåts enligt skattelagstiftningen tillämpas och den är 40 år. Livsläng-
den på ett hus är oftast mycket längre. Men oftast krävs stora insat-
ser för att rusta upp huset efter 30-40 år.

Statens insatser för att förbilliga nyproduktion kan inte nog un-
derstrykas. Det tidigare systemet med räntebidrag blev med tiden 
kontraproduktivt. De system som fi nns idag med investeringsbidrag 
är i sak mycket bättre. Men det behöver förbättras och förstärkas. 
Investeringsbidraget bör höjas från dagens max 150 000 per lägen-
het. Det undantag av moms för byggandet som sker vad gäller små 
lägenheter i storstäder bör gälla allt byggande. 

Det byggande som skedde under miljonprogrammets tid står nu 
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inför gigantiska upprustningsbehov för att möta detta bör någon 
form av ROT-bidrag införas. Men detta ska då vara riktat till just 
denna typ av renovering. Staten ska också bidra med mark på sam-
ma sätt som kommunerna, i kommuner med brist på mark. Staten 
är ju ofta stor ägare av mark, väldigt ofta mark som lämpar sig väl 
för bostadsbyggande.

Vi föreslår

att LO-kongressen kompletterar det bostadspolitiska programmet 
enligt de förslag som fi nns i denna motion, 

att LO-kongressen tar initiativ till att driva på för att öka bostadsbyg-
gandet och

att LO-kongressen uttalar behovet av fl er bostäder som kan efterfrågas 
av LO-medlemmar.

19.63
Överklagansrätten
Metallindustriarbetareförbundet avd 235, Industrifacket avd 8, och 
Livsmedelsarbetareförbundet avd 51, Gotland

Gotlands utveckling är en stor angelägenhet för oss. De utvecklings-
projekt som är och fi nns planerade kräver beslut för både byggnad och 
miljöpåverkan. I dagsläget är fl era av dessa projekt stoppade eller för-
senade på grund av att sommarboende tycker att det stör dem. 

När besluten till slut kommer är de kraftigt försenade eller inte 
aktuella längre. Det innebär ett stort antal missade arbetstillfällen 
och skapar stort missnöje bland kommuninvånarna.

Vi föreslår 

att rätten att överklaga ska begränsas till dem som är mantalsskrivna 
i kommunen. 
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Utlåtande

Motionerna 19.62-19.63

19.62

att LO-kongressen kompletterar det bostadspolitiska programmet 
enligt de förslag som fi nns i denna motion, 

att LO-kongressen tar initiativ till att driva på för att öka bostads-
byggandet och

att LO-kongressen uttalar behovet av fl er bostäder som kan efterfrå-
gas av LO- medlemmar.

19.63

att rätten att överklaga ska begränsas till dem som är mantalsskrivna 
i kommunen. 

Bostadspolitiken utgör en av hörnpelarna i välfärdssamhället – det 

fjärde benet – tillsammans med vård, skola och omsorg. Liksom övri-

ga delar av välfärdspolitiken så måste bostadspolitiken vara generell 

i huvudsak. Det är just den generella välfärdspolitik som bär arbetar-

rörelsens idé att ”endast det bästa är gott nog åt folket”..

Ett bostadsområde är mer än byggnader. Lika viktigt som själva huset 

där vi bor är den sociala miljön i området. Det handlar om att satsa på 

bra dagis, skolor, omsorg, service och fritidsmöjligheter. Att åtgärder 

vidtas för ett mer rättvist boende är avgörande för Sveriges framtid. 

Det måste byggas bostäder till rimliga kostnader som gör att det fi nns 

attraktiva bostäder och bostadsområden där stora grupper har råd att 

efterfråga ett boende. Vill vi att våra ungdomar ska våga skaffa barn 

måste de också ha råd att bo i en bostad där det fi nns utrymme för en 

familj. 

I enlighet med motion 19.62 har LO föreslagit både stöd till egna-

hemsboende och att stöd ges till nybyggnationer av hyreslägenheter. 

Vi anser också att dagens investeringsbidrag skulle behöva fördubb-

las för att få en hyresnivå som är rimlig. Dessutom bör det senaste 
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investeringsbidraget för smålägenheter i storstäderna gälla alla 

storlekar på lägenheter. Den nuvarande gränsen kan också leda till en 

snedvridning av kostnader.

Styrelsen delar motionärernas syn att ROT-avdraget bör införas. ROT-

avdraget kan dessutom vara ett sätt att minska inslagen av svart-

arbeten. 

Statens bostadsnämnd har till uppgift att medverka till omstrukture-

ring av de kommunala bostadsföretagen i de kommuner som har all-

varliga problem med tomma lägenheter. Utöver detta är de viktigaste 

åtgärderna för att minska de regionala skillnaderna att satsa kraftfullt 

på investeringar i infrastrukturen och att pendlande subventioneras.

En annan viktig faktor för att hålla nere produktionskostnaderna är 

som motionärerna påpekar de avgifter som kommunerna tar ut. Dels 

bör kommunerna eftersträva sänkta kostnader för t ex mark- och 

anslutningsavgifter och dels bör kommunen tillhandahålla mark vid 

nyproduktion av hyresrätter genom tomträtt som ska vara avgiftsfri 

de första åren. Staten har också ett ansvar för markfrågorna och att ha 

ett bostadspolitiskt perspektiv på hur marken används. 

Alla är eniga om att det råder brist på konkurrens inom byggbranschen. 

Styrelsen delar motionärens förslag om att kommunerna bör prova 

möjligheten att skapa regionala bostadsföretag. Byggsektorn 

måste också utveckla sina produktionsmetoder. En mer utvecklad 

process liknande den i den fasta industrin skulle medföra kostnads-

förbättringar som kan komma de boende till del. Det bör också 

prövas om en ökad industrialisering av byggandet med ökad prefa-

briceringsgrad av husstommar och byggelement skulle leda till lägre 

produktionskostnader. Ett av huvudförslagen från den statliga bygg-

kommissionen var att stärka byggherren. Byggherrens roll är viktig för 

att kunna förbättra konkurrenssituationen, samt att öka kvaliteten i 

byggandet, vilket är viktigt för konsumenterna.

I motion 19.63 pekar man på rätten att överklaga beslut när det gäl-

ler byggande, problemen gäller såväl bygglov som miljöprövning via 
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länsstyrelsen. När det gäller prövning enligt miljöbalken har hand-

läggningstiderna ofta blivit orimligt långa, ofta fl era år. Orsakerna är 

dels bristande kvalitet i ansökningarna, långsam administration samt 

överklaganden. En statlig utredning har nyligen föreslagit åtgärder 

som ska påskynda handläggningsrutinerna, vilket styrelsen är positiv 

till. 

Frågan om överklaganden kommer också att behandlas i utredning-

ens kommande arbete. Även här bör processen kunna bli effektivare. 

Att ändra klagorätten för fastighetsägare till att bara gälla personer 

som är mantalsskrivna på orten är dock en kraftig inskränkning i fast-

ighetsägarens rättigheter. Däremot fi nns det anledning att se till att 

överklaganden kan få en enklare och snabbare process. 

Styrelsens förslag

att bifalla motion 19.62 första att-satsen,

att anse motion 19.62 andra och tredje att-satserna besvarade och

att avslå motion 19.63.

Debatt
I debatten deltog
Hans-Erik Svensson, Industrifacket
José blanco Garcia, SEKO
Richard Hellmark, Byggnads
Kristina Mårtensson, LO

Beslut

Följande förslag förelåg:
Styrelsens utlåtande.
Hans-Erik Svenssons, Industrifacket, tilläggsförslag: ”att överklagan-
den i bygg- och miljöärenden ges en enklare och snabbare process för 
att undvika de problem motionerna pekar på.” Till detta yrkade sty-
relsen bifall.
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José Blanco Garcias, SEKO, tilläggsförslag med anledning av motio-
nerna 19.62 och 19.63: ”Att ge LO-styrelsen i uppdrag att arbeta fram 
ett policydokument eller en rapport om bostadssegregation och hur 
detta ska motverkas.” Till detta yrkade styrelsen bifall.
Richard Hellmarks, Byggnads yrkande om bifall till motion 19.62 an-
dra och tredje att-satserna 

Kongressen beslutade

att bifalla Hans-Erik Svenssons, Industrifacket, tilläggsförslag ”att överkla- 
 ganden i bygg- och miljöärenden ges en enklare och snabbare process  
 för att undvika de problem motionerna pekar på” och

att bifalla José Blanco Garcias, SEKO, tilläggsförslag ”Att ge LO-styrelsen  
 i uppdrag att arbeta fram ett policydokument eller en rapport om 
 bostadssegregation och hur detta ska motverkas.”

Kongressen beslutade efter rösträkning med 193 röster för och 159 mot

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.62 andra att-satsen.

Voteringen begärdes av Kristina Mårtensson och rösträkningen begär-
des av Richard Hellmark, Byggnads.

Kongressen beslutade

att bifalla styrelsens utlåtande över motion 19.62 tredje att-satsen och

att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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4  Antagande av dagordning 103   104
5  Antagande av arbetsordning 113   114
6  Val av kongressens  
 funktionärer och utskott 117   118
7   Fastställande av traktamenten och 

annan ekonomisk ersättning 121   122
8    Berättelse över landsorganisa-
 tionens verksamhet 2000–2003 133   124
9   Revisionsberättelse 125   126
10 Beslut om ansvarsfrihet 127 
 Motion 10.01  128 129 129
11 Nomineringar och val 131   132
12 Fastställande av arvoden för styrelse 
 och revisorer 139   140
13 Medlem 2010 141
 Inledning, Medlem 2010 sidorna 1-19, 
 20-22, 27-28 och 35-42 142  149 152
 Stadgefrågor
 LO-styrelsens storlek
 Motion 13.01  153 154 155
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                                                                         Inledning    Motioner   Utlåtande Beslut

Motionsrätt och kongressombud för 
 LO-distrikten
 Motionerna 13.02-13.03  156 157 159
 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  160 173 182
 Övrigt rekryteringsarbete, 
 Medlem 2010 sidorna 25-26
 Motionerna 13.12-13.16  185 189 194
 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   195 203 212

 Regional utbildning
 Motionerna 13.25-13.27  213 215 218
 Utredningsarbete, Medlem 2010 
 sidorna 30-31
 Motion 13.28  219 220 221
 Media/information
 Motionerna 13.29-13.30  222 223 225
 LO-distrikten och LO-Facken 
 i kommunerna, Medlem 2010 

sidorna 32-34
 Normalstadgar, 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  226 258 276
 LOs arbete med arbetslösa medlemmar
 Motionerna 13.59-13.60  278 280 281
 Jämtland –  eget LO-distrikt
 Motionerna 13.61-13.63  282 287 288
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                                                                                           Inledning   Motioner   Utlåtande    Beslut

14 LOs organisationsplan, 
 gränsdragningsfrågor 289  
 LOs organisationsplan 290  291 296
 Motionerna 14.01-14.02  292 294 296
15 Facklig-politisk samverkan 299
 Motionerna 15.01 första och tredje 
 att-satserna, 15.02 andra och 
 tredje att-satserna 300 304 308 313
16 Ekonomi 316
 Avgiftskommitténs rapport 318  326 327
 Medlem 2010 sidorna 31-32    328 328
 (Ekonomi och administration)
 LO-bank
 Motionerna 16.01-16.02  329 330 333
 Pensionsfondernas placeringar
 Motionerna 16.03-16.04  334 359 360
17 Internationella frågor 362
 Riktlinjer för internationellt 
 fackligt arbete   368 369
 Globalt 375
 Motion 17.01  379 380 381
 Europa 382
 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  391 401 412

18 Arbete åt alla 416
 Fackliga strategier för bättre byten, kapitel 3    421
 Arbetsmarknadspolitik och a-kassan 422
 Arbetsmarknadspolitik
 Motionerna 18.01-18.03, 18.78 tredje att-

satsen, 18.79 femte att-satsen, 19.06 första 
att-satsen  422 425 429

 A-kassan
 Motionerna 18.04-18.19, 18.42 andra och 

tredje att-satserna, 19.01 fjärde att-satsen, 
 19.03 tredje att-satsen  430 442 452
 Samhall, lönebidrag
 Motionerna 18.20-18.31  453 463 469
 Anställningsskydd
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 LAS
 Motionerna 18.32-18.41, 18.42 första att-

satsen, 17.03 andra att-satsen, 20.12 fjärde 
att-satsen  470 481 487 

 Bemanningsföretag
 Motionerna 18.43-18.48, 
 18.53 femte att-satsen  488 496 500
 Lönegaranti
 Motionerna 18.49-18.52  501 503 505
 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  506 532 553
 Jämställdhet, integration, diskriminering
 Motionerna 18.69-18.74, 
 20.16 första att-satsen  556 562 570
 Våld mot kvinnor
 Motion 18.75  571 572 575
 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  576 595 602

 Energipolitik
 Motionerna 18.85-18.88, 
 19.52 fjärde att-satsen  603 614 617
 Miljöpolitik
 Motionerna 18.89-18.90  618 619 621
 Transportpolitik
 Motionerna 18.91-18.94  622 628 630
 Skattepolitik
 Motionerna 19.59-19.61  631 633 640
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19 Rättvis fördelning  642   
 Fackliga strategier för bättre byten, kapitel 5    648
 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  651 665 675

 Sjukförsäkring
 Karensdagen
 Motionerna 19.12-19.15, 19.16 första att-

satsen, 19.01 femte att-satsen  676 679 681
 Beräkningsgrunder
 Motionerna 19.17-19.25  682 690 694
 Tandvården
 Motionerna 19.26-19.36, 19.03 fjärde 

att-satsen, 19.16 tredje att-satsen  695 704 711
 Pensioner
 Allmänna pensionssystemet
 Motionerna 19.37-19.38, 19.39 första och 

andra att-satserna  712 715 716
 Övriga pensionsfrågor
 Motionerna 19.40-19.43  717 719 721
 Familjepolitik
 Motionerna 19.44 andra att-satsen, 
 19.45-19.48, 20.22 andra att-satsen  722 727 730
 Verksamheterna
 Avreglering
 Motionerna 19.49-19.51, 
 19.52 första-tredje samt 
 femte att-satserna, 19.53-19.54  731 743 748
 Sjukvården
 Motionerna 19.55-19.58  749 753 758 
 Bostadspolitik
 Motionerna 19.62-19.63  759 762 764 
20 Ökade reallöner 768 
 Fackliga strategier för bättre byten, kapitel 4    772
 Lönepolitik och lönebildning
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 Lönepolitik
 Motionerna 20.01-20.07, 
 18.76 femte att-satsen  773 777 782
 Kollektivavtalens ställning
 Motion 20.8  783 784 786
 Arbetstidsfrågor
 Motionerna 20.09-20.11  788 790 793
 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  794 805 811

 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  812 822 827
 Semester
 Motionerna 20.24-20.27  828 832 834
 Avtalsförsäkringar
 Generellt
 Motionerna 20.28-20.29, 
 17.06 tredje och fjärde att-satserna  835 836 839
 AGS
 Motionerna 20.30-20.32, 
 19.11 fjärde att-satsen  840 842 843 
 TFA
 Motionerna 20.33-20.36  844 846 848
 AGB
 Motionerna 20.37-20.40  849 852 854
 Avtalspension
 Motionerna 20.41-20.45  855 859 863
 Medlemsförsäkringar och medlemsförmåner, 

Medlem 2010 sidan 31
 Gemensamma medlemsförsäkringar, 
 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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