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2015 var året då Handelsklubbens ord-
förande Elin stod upp för sina medlem-
mar i en tid av varsel vid Malmöföreta-

get där hon arbetade. Samtidigt tog Aidan 

och Erik strid för att de och deras kamrater vid 
Byggprogrammet i Örebro skulle få vinterkläder 
under sin praktik. Och i Blekinge såg Kommu-
nals och IF Metalls ungdomskommittéer till att 
fler elever i länet fick facklig skolinformation.

I november nominerades de alla till Årets 
fackliga hjälte. Titeln gick den här gången till 
Aidan och Erik, men även Elin och ungdomarna 
i Blekinge är givetvis fackliga hjältar. Liksom 
alla de medlemmar och förtroendevalda över 
hela vårt land som just nu, när jag skriver detta, 
sitter i förhandlingar med arbetsgivare, deltar i 
facklig utbildning eller informerar om försäk-
ringsskydd och kollektivavtal. Det är de som är 
LO. Utan dem hade vi inte haft något att skriva 
om i den här verksamhetsberättelsen.

Den allt överskuggande frågan i vår verksam-
het 2015 var givetvis jobben. Vi kunde bland 
annat slutföra och presentera vår stora kon-
gressrapport Vägen till full sysselsättning och 
rättvisare löner. Även i LO-ekonomernas Eko-
nomiska utsikter pekades på behovet av en mer 
expansiv ekonomisk politik. Den omfattande 
flyktinginvandringen har också gjort att frågan 
om nyanländas möjligheter att få jobb hamnat 
i fokus. LO har bidragit med flera konkreta 

förslag, bland annat i kongress-
rapporten, för att förbättra 

integrationen på arbets-
marknaden. Vi har också 

i vår opinionsbildning 
bemött de krafter som 

nu vill utnyttja de ny-
anländas situation till 
att attackera kollek-
tivavtalens lägsta-
löner.
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Samtidigt har vi fortsatt att lyfta fram pro-
blem som finns bland de som har ett jobb. Inför 
kvinnodagen den 8 mars presenterades exem-
pelvis LOs årliga jämställdhetsbarometer, där 
vi i år kunde visa att kvinnor i arbetaryrken 
tjänar närmare 5 000 kronor mindre per må-
nad än vad den officiella statistiken anger. En 
av orsakerna bakom detta är det utbredda del-
tidsarbetet bland LO-kvinnor, vars omfattning 
vi redovisade i den arbetstidsrapport vi presen-
terade i september. Senare under hösten pre-
senterade vi också vår lönerapport, som bland 
annat visade att löneskillnaden mellan kvinnor 
och män består men också att lönegapet mellan 
arbetare och tjänstemän aldrig i modern tid har 
varit större än det var 2015.

För elfte året i rad kunde LO under juli ar-
rangera Facket i Almedalen, där vi genomförde 
ett stort antal egna seminarier och deltog på 
flera andras. Bland de andra kampanjinsatser 
vi genomförde under året fanns som vanligt 
Facket i Sommarland liksom LOs nya 24-tim-
marsservice Facket Direkt, en digital version av 
Fackets hjälptelefon.

Att Sverigedemokraterna vuxit så kraftigt är 
ett hot mot allt som svensk fackföreningsrö-
relse står för. I en omfattande kampanj under 
hösten visade vi att SD inte bara är rasister utan 
också är ett antifackligt högerparti som i alla 
avgörande frågor ställer sig på arbetsgivarnas 
och borgerlighetens sida, mot löntagarna.

2015 var också det år då vi för första gången på 
länge beslutade att gå in i en avtalsrörelse utan 
samordning. Man ska kalla saker för vad de är 
och detta var givetvis ett misslyckande. Det är 
dock viktigt att betona att de långsiktiga mål 
som samtliga förbund enades om under våren 

2015 står fast. Målen gäller bland annat reallöne-
ökningar som bidrar till full sysselsättning, höj-
da lägstalöner, begränsningar av antalet otrygga 
anställningar och minskade löneskillnader mel-
lan kvinnor och män.

Svenska löntagares situation påverkas alltmer 
av vad som händer i resten av världen. Därför 
har vi fortsatt att lägga stor vikt vid vår interna-
tionella verksamhet. I september höll Europa-
facket sin kongress i Paris. Bland de frågor som 
behandlades fanns samordning av löneförhand-
lingar liksom vikten av rättvis rörlighet inom 
Europa. LO har också fortsatt att, tillsammans 
med socialdemokraterna liksom de fackliga cen-
tralorganisationerna och de socialdemokratiska 
partierna i Tyskland och Österrike, driva på för 
ett socialt protokoll i EUs fördrag. Vi har ock-
så fortsatt med påverkansarbete för att TTIP, 
handels- och investeringsavtalet mellan EU och 
USA, ska bli så bra som möjligt ur ett löntagar-
perspektiv.

I december hölls i LO-huset ett seminari-
um med 2015 års fredspristagare, den tunisiska 
Kvartetten för nationell dialog där bland an-
nat den tunisiska fackföreningsrörelsen ingår. 
Kvartetten fick Nobels fredspris för sitt arbete 
i samband med den arabiska våren. De agerade 
tillsammans när de såg hur utvecklingen mot 
demokrati hotades. För det finaste man kan 
göra när man stöter på hot eller orättvisor är 
just att agera tillsammans. Det visade både 2015 
års fackliga hjältar på byggprogrammet i Öre-
bro och organisationerna som tog strid för 
demokrati i Tunisien. Tillsammans är vi 
starkare, både i Örebro och i Tunisien.

Karl-Petter Thorwaldsson
LOs ordförande
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Så styrs LO
Kongressen är LOs högsta beslutande organ.
LOs styrelse och ledning väljs av kongressen.
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Stående från vänster: Valle Karlsson, Seko. Jan Granvik, Musikerförbundet. Torbjörn Johansson, LO. Per-Olof Sjöö, GS. Tobias 
Baudin, LO. Anders Ferbe, IF Metall. Marcus Pettersson, Transport. Jari Visshed, Fastighets. Henry Heiniö, Pappers. Jonas 
Wallin, Elektrikerna.

Sittande från vänster: Mikael Johansson, Målarna. Elisabeth Brandt Ygeman, Handels. Annelie Nordström, Kommunal.  
Karl-Petter Thorwaldsson, LO. Ingela Edlund, LO. Therese Guovelin, Hotell- och restaurangfacket. Johan Lindholm, Byggnads.
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Karl-Petter Thorwaldsson LO
Tobias Baudin LO
Ingela Edlund LO
Torbjörn Johansson LO

Ordinarie ledamöter Suppleanter

Johan Lindholm Lars Hildingsson
Byggnadsarbetareförbundet Patrik Östberg
 Torbjörn Hagelin

Jonas Wallin Per-Håkan Waern
Elektrikerförbundet Ulf Carlsson
 Urban Pettersson

Magnus Pettersson Yvonne Nygårds
Fastighetsanställdas Förbund Jari Visshed
 Ewa Edström

Per-Olof Sjöö Tommy Andersson
GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Erik Georgii
 Mari Arvidsson

Susanna Gideonsson Tommy Tillgren
Handelsanställdas förbund Linda Palmetzhofer
 Elisabeth Brandt Ygeman

Therese Guovelin Malin Ackholt
Hotell- och restaurangfacket Pim Van Dorpel
 Susanne Blom

Anders Ferbe Marie Nilsson
IF Metall Veli-Pekka Säikkälä
 Anna Jensen Naatikka

Landsorganisationens styrelse fr o m 2015-10-21
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Ordinarie ledamöter Suppleanter

Annelie Nordström Anders Bergström
Kommunalarbetareförbundet Lenita Granlund
 Per Holmström

Hans-Olof Nilsson Eva Guovelin
Livsmedelsarbetareförbundet Gerald Lindberg
 Kristina Nordström

Jan Granvik Thomas Bjelkerud
Musikerförbundet Tommy Kaså
 Gunnel Persson

Mikael Johansson Peter Sjöstrand
Målareförbundet Jan-Olof Gustavsson
 Per-Arne Kjällström

Matts Jutterström Mikael Lilja
Pappersindustriarbetareförbundet Henry Heiniö
 Mikael Jansson

Jan Rudén Thomas Abrahamsson
Seko Anneli Jonsson
 Lars Petersson

Lars Lindgren Tommy Wreeth
Transportarbetareförbundet Markus Pettersson
 Marcel Carlstedt
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LOs kongressvalda ledning
LOs kongressvalda ledning har under styrelsen 
det övergripande ansvaret för verksamheten 
och att LO-kongressens beslut fullföljs. Enligt 
LOs stadgar utgör de tillsammans LOs arbets-
utskott. Ansvaret är fördelat enligt nedan.

Ordförande – Karl-Petter Thorwaldsson
Ordföranden utövar tillsammans med styrelse 
och arbetsutskott ledningen för LOs löpande 
verksamhet. Ordföranden leder förhandlingar-
na vid styrelsens och arbetsutskottets samman-
träden, svarar för att alla förekommande ären-
den föredras och ansvarar för verkställigheten 
av kongressens, representantskapets och styrel-
sens beslut. Ordföranden har det övergripande 
ansvaret för hela LO-kansliets arbete. Följande 
politikområden lyder direkt under ordföran-
den; Arbetsmarknads- och utbildningspolitik, 
arbetslöshetsförsäkringen, ekonomisk politik, 
internationellt fackligt arbete, migration, opi-
nionsbildning, jämställdhet och hbtq-frågor.

Förste vice ordförande – Tobias Baudin
Förste vice ordföranden biträder ordföranden 
och är i första hand ordförandens ställföreträ-
dare. Förste vice ordföranden svarar därutöver 
för politisk påverkan, opinionsbildning, väl-
färdsfrågor inklusive socialförsäkringar, fack-
lig-politisk samverkan och ungdomspolitik.

Andre vice ordförande – Ingela Edlund
Andre vice ordföranden biträder ordföranden 
och är i andra hand ordförandens ställföreträda-
re. Andre vice ordföranden svarar därutöver för 
näringspolitik, integration och ”Alla kan göra 
något”, facklig organisering, facklig utbildning, 

LOs regionala och lokala organisation, stadge-
frågor och Socialfonden. LOs andre vice ordfö-
rande ansvarar för LOs krisledning.

Avtalssekreterare – Torbjörn Johansson
Avtalssekreteraren biträder ordföranden och 
är i tredje hand ordförandens ställföreträdare. 
Avtalssekreteraren ansvarar för och samordnar 
förhandlingsverksamheten.

Avtalssekreteraren svarar därutöver för ar-
betsrätt och övrig reglering av anställningsvill-
kor, löne- och arbetstidspolitik, arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsfrågor, arbetslivsutveckling, dis-
krimineringsfrågor, avtals- och medlemsförsäk-
ringar, pensionsfrågor, organisations- och gräns-
dragningsfrågor samt ägarpolicy.

Kanslichef
LOs kanslichef ingår i LOs ledningsgrupp och 
ansvarar inför LOs ordförande för samordning-
en av kansliets interna arbete. Kanslichefen har 
det övergripande ansvaret för LO-kansliet, ägar-
frågor och LOs engagemang i andra organisa-
tioner. Kanslichefen ansvarar även för verksam-
hetsplanering, resursfördelning och uppföljning 
samt för LOs krisberedskap.

Ekonomichef
Ekonomichefen ansvarar inför LOs ordförande 
för placeringar av LOs tillgångar samt affärs-
mässiga verksamhet. I tjänsten ingår även vissa 
uppdrag inom LOs bolagskoncern.

Arbetsfördelning för LO-ledningen, 
kanslichefen och ekonomichefen



14 | LOs verksamhetsberättelse 2015

LO-kansliets organisation

Ledningskansliet
Ledningskansliet ansvarar för den strategiska 
och politiska planeringen i LO-kansliet och 
samordningen av LOs opinionsbildande och 
kommunikativa insatser, både internt och ex-
ternt. Enheten ansvarar för press- och medie-
arbete, kampanjer, facklig-politisk samverkan 
på nationell nivå, omvärldsbevakning, medbor-
garkontakter samt hemsida, blogg och sociala 
medier. Enheten ansvarar även för informa-
tion om kollektivavtalade försäkringar. Led-
ningskansliet administrerar, planerar och or-
ganiserar representantskapets sammanträden. 
Enheten samordnar och förbereder ledningens 
aktiviteter och bistår med administrativt stöd 
till ledningspersonerna.

Arbetslivsenheten
Arbetslivsenheten samordnar förbunden i för-
handlingsfrågor och ansvarar för förhandlingar 
om avtalspensioner, avtalsförsäkringar, beman-
ningsavtalet och samhallavtalet. Enheten hand-

lägger gränsdragningsärenden och har ansvar 
för policyutveckling och bevakning inom områ-
dena arbetsrätt, lönepolitik, allmän sjukförsäk-
ring, allmän pension, arbetslivsutveckling, dis-
kriminering, jämställdhet och facklig feminism, 
migrationspolitik, arbetstagarnas integritet, 
ekonomisk brottslighet, medlemsförsäkringar, 
offentligt finansierad välfärdspolitik. Enheten 
samordnar förbunden inom arbetsmiljöområ-
det, regionala skyddsombudsverksamheten och 
standardisering.

Enheten för ekonomisk politik och arbetsmarknad
Enheten ansvarar för policyutveckling och be-
vakning inom ekonomisk politik, arbetsmark-
nadspolitik (inklusive arbetslöshetskassor och 
arbetslöshetsförsäkringen), utbildningspolitik 
och näringspolitik. Enheten ansvarar också för 
omställningsstödet, migrationspolitik (tillsam-
mans med Arbetslivsenheten) och bistår avtals-
rådet med beräkningar av det samhällsekono-
miska löneutrymmet.

Lednings-
kansliet

Arbetslivs - 
enheten

Enheten för  
ekonomisk politik 

och arbetsmarknad

Organisations-
enheten

Internationella 
enheten

Personal- och 
service enheten

Ekonomi- 
enheten

Ordförande

11 LO-distrikt

Kanslichef
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Organisationsenheten
Organisationsenheten samordnar den tvär-
fackliga utbildningen och den lokala regionala 
organisationen. Områden som också ligger på 
enhetens ansvar är information om kollektivav-
talade försäkringar, 020-verksamheten (”Facket 
Direkt”), skolinformation och ungdomsverk-
samhet, facklig-politisk verksamhet på regio-
nal- och lokal nivå samt projekten ”Högre orga-
nisationsgrad” och ”Alla kan göra något”.

Det finns elva LO-distrikt. De organiserar 
den fackliga och politiska samverkan, samord-
nar den tvärfackliga utbildningen, driver och 
samordnar regionala arbetsmarknads-politiska 
frågor samt arbetar med ungdoms- och skol-
verksamhet på lokal och regional nivå.

Internationella enheten
Internationella enheten är policyskapande 
inom områdena internationell facklig poli-
tik och utrikespolitiska frågor, demokrati och 
grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, 
bistånds- och utvecklingspolitik, övergripan-
de europapolitiska frågor, handels- och inves-
teringsfrågor, samt företag och mänskliga rät-
tigheter. Enheten ansvarar för LOs samarbeten 
med fackliga, mellanstatliga och andra interna-
tionella organisationer samt nationella organi-
sationer som arbetar med internationella fack-
liga frågor. Enheten samordnar LOs EU-arbete 
internt, med förbunden och i relation till TCO 
och Saco, samt ansvarar för facklig-politisk sam-
verkan internationellt.

Personal- och serviceenheten
Enheten ansvarar för förhandlingar av löne- och 
anställningsvillkor, kompetensutveckling, ar-
betsmiljö, friskvård, rehabilitering, psykosociala 
frågor, intern jämställdhet, integration och re-
krytering. Enheten svarar också för LO-kans-
liets gemensamma service och administrativa 
stöd inklusive IT. AFO Arbetarrörelsens för-
handlingsorganisation, LO och LO-förbundens 
arbetsgivarorganisation.

Ekonomienheten
Ekonomienheten har till uppgift att stödja 
andra enheter i deras arbete och samordna 
kansliets frågor inom ekonomi och redovis-
ning. Enheten ansvarar även för underlag till 
verksamhetsplanering och uppföljning. Inom 
ekonomifunktionen finns stöd för enheternas 
ekonomihantering i form av redovisning och 
budget. Enheten ansvarar för in- och utbetal-
ningar, uppföljning samt att LOs redovisning 
följer lagar och regler. Enheten ansvarar för stif-
telseförvaltning och representerar LO i de sam-
manhang ekonomisk kompetens är nödvändig. 
Enheten har även ansvar för förvaltningen av 
LOs fastigheter.



16 | LOs verksamhetsberättelse 2015



LOs verksamhet 2015



18 | LOs verksamhetsberättelse 2015

Ledningens aktiviteter
Efter supervalårets tre valrörelser (EU-val, de 
allmänna valen samt det inställda valet) var det 
med förhoppning om att fokusera på kärnfrå-
gor och hårt fackligt arbete som 2015 inleddes.

Under våren låg ett stort fokus på släppen 
av alla delrapporter inom projektet Full syssel-
sättning och solidarisk lönepolitik. Långsiktiga 
lönepolitiska mål presenterades, målsättningar 
för samordningen som ska sträcka sig över tre 
kongressperioder hela vägen fram till 2028. En 
enig LO-styrelse antog dessutom rapportens 91 
punkter om vägen mot full sysselsättning. Rap-
porten presenterades i sin helhet på ett välbe-
sökt arrangemang på Stockholm Waterfront.

Under våren genomfördes också en politisk 
vårkampanj. Med budskapet ”Dags att inves-
tera – Sverige kan bättre” besöktes arbetsplat-
ser över hela landet. Samma budskap var också 
styrande när ledningen medverkade i samband 
med den socialdemokratiska partikongressen i 
Västerås under maj månad. Mycket fokus kom 
att hamna på LOs krav om en mer aktiv eko-
nomisk politik.

För att följa upp 2014 års presentation av en 
jämställdhetsbarometer uppmärksammade LO 
även i år den internationella kvinnodagen stort 
genom presentation av bland annat kvinnors 

”faktiska lön” där hänsyn tas till sysselsättning. 
Genomslaget blev även 2015 stort.

I början av juli deltog LO och LOs ledning 
traditionsenligt på Almedalsveckan i Visby. 
Speciellt var fokus på att delta i seminarier 
samt representera organisationen vid enskilda 
möten och deltagande vid sociala träffar. Al-
medalsveckan innebär årligen hårt tempo med 
många medieaktiviteter.

Sommaren förflöt med bland annat Pridefes-
tivalen där delar av ledningen deltog i paraden 
för att manifestera alla människors lika värde.

Under hösten förflyttades fokus politiskt till 
den stora migrationskrisen. LOs ledning krävde 
tidigt en uppgörelse mellan moderaterna och 
socialdemokraterna. En sådan bred uppgörelse 
nådde politikerna under senare delen av hös-
ten. Den politiska dagordningen var förflyttad. 
Trots detta lyckades vi med goda resultat ge-
nomföra en ledningsturné byggd på slutsatserna 
i rapporten om full sysselsättning. Turnén ge-
nomfördes under september månad.

Höstens viktigaste händelse var givetvis an-
nars arbetet med att nå en stark lönesamord-
ning inför 2016. Trots arbetet kunde ledningen 
konstatera att vi inte nådde fram och att lönerö-
relsen 2016 genomförs utan en LO-samordning.

I november månad arrangerades LOs ung-
domsforum. Ledningen deltog genom ordfö-
rande och vice ordförande. Omkring 300 ung-
domar från hela landet var samlade på Runö för 
skolning och sociala aktiviteter.

2015 avslutades med rapportering om att LO-
förbunden sammantaget ökade något medlems-
mässigt. Det är första gången på tjugo år som 
vi kollektivt ökar medlemsmässigt. Ett besked 
som bådar gott inför det fortsatta arbetet med 
stärkt rekrytering.

LOs representantskap
Två representantskapsmöten har genomförts 
under 2015. Ett den 19 maj och ett den 21 okto-
ber. På vårmötet godkändes verksamhets- och 
revisionsberättelsen för 2014. Vid höstmötet 
hölls ett kortseminarium om projektet Alla kan 
göra något, om varför det är viktigt att förbun-

LOs verksamhet 2015
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den engagerar sig i kampen mot främlingsfient-
lighet och rasism. Höstmötet beslutade även att 
Avtal 2016 ska bedrivas som enskilda förbunds-
förhandlingar.

Medieverksamhet
Syftet med LOs medverkan i press och andra 
medier är att främja LO-medlemmarnas intres-
sen.

År 2015 var ett händelserikt nyhetsår. Det po-
litiska tumultet dominerade årets första måna-
der. Trots minskat genomslag jämfört med fö-
regående år lyckades LOs reaktioner och krav, 
framför allt på regeringen, tränga igenom.

Efter sommaren tog flyktingkrisen och inte-
grationsfrågan över den mediala agendan. LOs 
position i övriga sakfrågor fick på ett eller annat 
sätt förhålla sig till flyktingfrågan. Oavsett om 
det handlade om sysselsättning, investeringar, 
utbildning eller löner.

Till årets medialt mest uppmärksammade 
LO-aktiviteter hörde som alltid den årligt åter-
kommande Sommarkampanjen. Det var också 
där LOs lokala företrädare framför allt syntes i 
medierna. LO-ekonomernas rapport Makteli-

ten rönte också som alltid stor uppmärksamhet, 
liksom Jämställdhetsbarometern som presen-
terades för andra året i rad, i år med resultatet 
redovisat på regional nivå.

Även LOs europafackliga arbete och arbete 
inom EU fick ökad uppmärksamhet 2015. Un-
der året genomfördes en särskild satsning med 
förberedande pressträffar och återkoppling i 
form av riktade pressmeddelanden eller kom-
mentarer för att underlätta mediernas bevak-
ning och öka kännedomen om LOs påverkans-
arbete inom EU. Ett medialt kontaktnät har 
också byggts upp på såväl hemmaplan som på 
europeisk nivå. En sökning på ”LO” och ”EU” i 
medieverktyget Retriever visar också att antalet 
medieträffar nära nog fördubblats jämfört med 
före 2014, och låg i nivå med EU-valåret.

Under 2015 skickade LO sammanlagt 53 
pressmeddelanden och 51 pressinbjudningar till 
presskonferenser, seminarier, pressluncher och 
andra aktiviteter inom ramen för LOs verksam-
het. 52 debattartiklar undertecknade av LOs fö-
reträdare har publicerats under året.

En sökning på ”LO” i Retriever ger 34 686 
träffar, jämfört med 32 631 träffar året innan. 

Medieexponering per mediekanal 2015
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Medieexponering, antal artiklar år 2015
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Uttryckt över tid fördelas träffarna på ”LO” enligt ovanstående 
diagram.

Motsvarande sökning, uttryckt per mediekanal visar som tidigare 
nätsajternas betydelse för nyhetsrapporteringen.
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Kontakterna med mediepubliken låg stabilt 
under året. Men genomslaget minskade jämfört 
med 2014. Det visar analysen av LOs mediebild, 
som marknadsföretaget TNS/Sifo gör på vårt 
uppdrag för fjärde året i rad.

LO ligger visserligen fortfarande högst när 
det gäller hur många som har sett, läst eller hört 
något om organisationen, jämfört med Svenskt 
Näringsliv, TCO och Saco. Men kvaliteten sjun-
ker. Det beror på ökad negativ publicitet, fram-
för allt när avtalssamordningen spricker.

Frågorna där LO hörs mest är under våren i 
kravet på investeringar och vägen till full sys-
selsättning. Efter sommaren är det den brust-
na avtalssamordningen, flyktingkrisen och det 

växande stödet för SD bland LO-förbundens 
medlemmar som dominerar rapporteringen.

Trots det syns det ett ökat fokus inom LOs 
egna målområden. Under andra halvåret 2015 
hade 73 procent av rapporteringen något av LOs 
målområden i fokus, jämför med 61 procent vid 
samma period året innan.
Arbete: 35 procent
Samordning, lönepolitik och avtal: 19 procent
Rättvisa: 13 procent
Medlemsnära och starka: 6 procent
Övrigt: 27 procent

Sammantaget visar analysen att trots en höst 
med stort fokus kring en enda fråga, flykting-
krisen, tappar LO inte farten.

Medieexponering per källkategori 2015
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Diagram 3

En analys av enbart tryckt press visar de regionala tidningarnas fortsatta betydelse för genomslaget.
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Arbetslivsenheten
Långsiktiga mål
Arbetet med gemensamma långsiktiga mål för 
tre kongressperioder slutfördes genom att styrel-
sen i mars beslutade anta de föreslagna målen. 
De långsiktiga målen är avsedda att fungera som 
en övergripande färdriktning för LOs löne- och 
avtalspolitik fram till år 2028. Målen syftar ock-
så till att samspela med den samhällsekonomiska 
politiken som föreslås i kongressrapporten Full 
sysselsättning och solidarisk lönepolitik. De lång-
siktiga målen behandlar vid sidan av lönefrågor 
också frågor kring deltids- och visstidsproblema-
tiken, in-/uthyrning av arbetskraft, arbetsmiljö, 
integritetsfrågor, försäkringar och pensioner. LO 
har strävat efter att målen så långt som möjligt 
ska vara konkreta och mätbara.

Avtalsrörelsen 2016
Avtalsrörelsen 2016 berör de flesta av landets lön-
tagare. De första stora avtalen löper ut den 31 mars.

Sedan beslutet om de gemensamma lång-
siktiga målen för tre kongressperioder fattats 
i mars 2015 inleddes arbetet med att samordna 
förbunden under avtalsrörelsen. Samordnings-
diskussionerna utgick från de långsiktiga målen. 
Efter ett uppehåll under sommaren intensifie-
rades samordningsdiskussionerna under hös-
ten och pågick fram till representantskapets 
möte i oktober. Förbunden hade bland annat 
olika syn på hur de långsiktiga målen koppla-
de till fördelningen av löneutrymmet inom LO  
skulle  omvandlas till avtalskrav. LO lyckades inte 
samordna förbundens krav inför avtalsrörelsen. 
Representantskapet fattade därför, på förslag av 
styrelsen, beslut om att avtalsrörelsen ska ge-
nomföras som enskilda förbundsförhandlingar.

I december presenterade facken inom indu-
strin sin avtalsplattform. De berörda förbunden 
yrkar ettåriga avtal med löneökningar om 2,8 
procent. Därefter presenterade de fem LO-för-
bunden inom 6F sin avtalssamordning. 6F yrkar 
ettåriga avtal med löneökningar om 800 kronor, 
dock lägst 3,2 procent. Kommunal presenterade 

därpå sina avtalskrav gentemot Sveriges Kom-
muner och Landsting. Kommunal yrkar på en 
ettårig avtalsperiod med löneökningar om minst 
661 kronor per månad och därutöver ytterligare 
minst 400 kronor till undersköterskorna.

LO fick i uppdrag att under avtalsrörelsen 
opinionsbilda kring vikten av att värna kollek-
tivavtalens lägstalöneregleringar.

Yrkesintroduktionsavtalen
Förbundsgruppen har under året tagit fram ett 
strategidokument för samordning av arbetet 
med yrkesintroduktionsanställningar. Strategi-
dokumentet bordlades i styrelsen och återtogs 
till arbetsgruppen i slutet av året. Antalet ar-
betstagare som har yrkesintroduktionsanställ-
ningar var vid slutet av året cirka 900, ungefär 
lika många som för ett år sedan.

Arbetsrätt
Inom området arbetsrätt har LO aktivt delta-
git i samhällsdebatten på svensk och europeisk 
nivå. Nationellt har LO medverkat i statliga 
utredningar som Upphandling och villkor enligt 
kollektivavtal och Utstationeringskommittén. 
LO har också aktivt deltagit i den offentliga 
debatten, bland annat angående LAS med fo-
kus på bestämmelserna om visstid, offentliga 
upphandlingar, utstationerad arbetskraft samt 
rörande de problem med bland annat arbetsta-
garnas integritet som uppstår till följd av den 
ökade övervakningen i arbetslivet.

Internationellt har LO deltagit i en rad verk-
samheter i syfte att förändra balansen mellan 
ekonomiska och sociala rättigheter inom EU-
rätten. LO har bland annat deltagit i kommis-
sionens expertgrupp om utstationeringsdirekti-
vet, Netlex, Social Policy and Legislation Group 
på EFS samt bedrivit annat påverkansarbete i 
kommissionen och Europaparlamentet.

Ekonomisk brottslighet och migration
Det övergripande målet under år 2015 var att 
arbetet mot social dumpning och ekonomisk 
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brottslighet skulle ta plats i samhällsdebatten. 
Utöver kongressbeslut och långsiktiga mål ut-
gick arbetet från det 10-punktsprogram som LO 
presenterade som del av 2014 års valrörelse. Flera 
av de krav som LO har fört fram i dessa frå-
gor har under året omsatts i politisk handling. 
Som exempel kan nämnas att det under året 
införts ett krav på personalliggare i byggbran-
schen. Regeringen har också tillsatt en statlig ut-
redning som bland annat ska se över frågan om 
att arbetskraftsinvandrare måste tillförsäkras 
kollektivavtalsenliga arbetsvillkor samt utreda 
införandet av juridiskt bindande anställnings-
kontrakt som grund för arbetstillstånd. Även 
10-punktsprogrammets krav på månadsredovis-
ning på individnivå av anställdas löner och skat-
ter nådde framgång. Förslaget har stöd av en ma-
joritet i riksdagen och kan genomföras från 2018.

LO har under året fortsatt söka samarbeten 
med myndigheter, arbetsgivar- och branschorga-
nisationer, bland annat genom den grupp, kallad 
Stora Branschgruppen, som Skatteverket förestår.

Bemanningsavtalet
Bemanningsavtalet är de fjorton LO-förbundens 
likalydande kollektivavtal för anställda i beman-
ningsföretag där LO har en samordnande upp-
gift. Avtalet tecknades för första gången år 2000 
och har sedan dess omförhandlats vid sex tillfäl-
len. Det finns för närvarande 550 auktoriserade 
bemanningsföretag med cirka 65 000 anställda.

2015 års avtalsförhandlingar inom beman-
ningsområdet avslutades ett par dagar före utlöp-
ningstiden och får betraktas som framgångsrika. 
Trots de huvudsakligen lyckade avtalsförhand-
lingarna förblev de för medlemmarna viktiga 
frågorna om tillgänglighetstid och garantilön 
olösta. Arbetet med de frågorna hanteras fort-
sättningsvis i en partsgemensam arbetsgrupp. 
Trots flera konkreta förslag från LOs sida har 
parterna hittills inte kunnat enas om en lösning.

Under året har styrelsen beslutat tillsätta 
en utredning om bemanningsavtalets för- och 
nackdelar. Utredningen ska vara klar under 2016.

Gränsdragningstvister
Styrelsen har fattat beslut om slutligt avgörande 
i en gränsdragningstvist mellan Seko och GS 
rörande en virkesmätningsförening på ett vär-
meverk. LO har under året arbetat vidare med 
förbundsgruppen med frågor kopplade till LOs 
organisationsplan samt tagit fram ett gemen-
samt utbildningsmaterial i syfte att öka kun-
skapen om LOs organisationsplan.

Samhall
Samhallavtalet är ett avtal där LO samord-
nar förhandlingarna för sju förbund; IF Metall, 
Fastig hets, Hotell- och restaurangfacket, GS, 
Handels, Kommunal och Seko.

Under våren har LO tillsammans med för-
bunden genomfört sju regionala utbildningar 
för lokalombudsmän som förhandlar på Sam-
hallavtalet i syfte att öka kunskapen om avtalet. 
Dessutom har LO och förbunden under hös-
ten genomfört sex avtalskonferenser för för-
troendevalda och ombudsmän för att samla 
in avtalskrav  inför 2016 års kollektivavtalsför-
handlingar.

Arbetsmarknads- och välfärdsstatistik
Villkor för LO-förbundens medlemmar i såväl 
arbetsliv som fritid utreds och redovisas konti-
nuerligt i en rad LO-rapporter. Som underlag 
till detta används främst den offentliga arbets-
marknads- och välfärdsstatistiken. År 2015 har 
följande LO-rapporter gällande arbetsmarknad 
och välfärd publicerats:
 – Lönerapport år 2015 – Löner och löneutveck-
ling år 1913–2014.

 – Arbetstider år 2015 – Hel- och deltidsarbete 
efter klass och kön.

 – Facklig anslutning år 2015.

Socialförsäkringar och välfärdspolitik
Under 2015 har LO på olika sätt verkat för in-
sikten om att en långsiktigt hållbar arbetslinje 
förutsätter en väl fungerande välfärdssektor. 
Det har bland annat handlat om att peka på 
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behoven av en god folkhälsa, hög utbildnings-
nivå och en flexibel och högkvalitativ barn- och 
äldreomsorg. I dag är stora delar av välfärds-
sektorn underfinansierad. LO har därför under 
året genom analyser, rapporter, debattartiklar 
och konkreta förslag ställt krav på att välfärden 
måste tillföras ökade resurser så att den bättre 
kan svara upp mot de behov som finns.

Jämställdhet och facklig feminism
Rapporten Sveriges Jämställdhetsbarometer – 
tid, makt och pengar publicerades för andra året 
och fick stor uppmärksamhet i media och bland 
debattörer. Temadelen om sexuella trakasserier 
i arbetslivet lyftes upp av flera fackliga och poli-
tiska organisationer. Utifrån jämställdhetsbaro-
metern har LO också fört fram krav på förbätt-
rad barnomsorg och äldreomsorg. Det handlar 
bland annat om allmän förskola från två års 
ålder, lagstadgad rätt till barnomsorg utanför 
kontorstid samt rätt till 30 timmars förskola för 
barn till arbetslösa och föräldralediga. I fråga 
om äldreomsorg har LO krävt att tillgången till 
äldreboenden säkras och att kvaliteten och till-
gängligheten i hemtjänsten inte blir avhängig 
privat finansieringsmöjlighet.

Trygga heltider på hela arbetsmarknaden
Under året initierades en förbundsarbetsgrupp 
som ska se över LOs arbetstidspolitiska målsätt-
ningar. Gruppen ska avrapportera på represen-
tantskapet hösten 2016.

Vinster i välfärden
Utifrån LOs åtgärdsprogram, som syftar till att 
begränsa de privata vinstuttagen och värdeöver-
föringarna inom välfärden, har en kontinuerlig 
opinionsbildning och politiskt påverkansarbete 
bedrivits. Detta har helt uppenbart påverkat di-
rektiven till den utredning, under ledning av 
Ilmar Reepalu, som regeringen tillsatte. LO har 
under året aktivt deltagit i utredningens arbe-
te och sitter bland annat med i utredningens 
referensgrupp .

Sjukförsäkringen
LO har utifrån LO-medlemmarnas och med-
borgarnas perspektiv fortsatt att prioritera 
arbetet för en rimligare och mer rättssäker 
sjukförsäkring. Opinionsbildningen och på-
verkansarbetet har periodvis skett i samverkan 
med andra organisationer så som handikapp-
rörelsen, andra fackliga centralorganisationer, 
sociala rörelser och enskilda forskare.

Regeringen beslutade i slutet av året att ta 
ett viktigt steg i riktning mot den sjukförsäk-
ring LO vill se och aktivt har verkat för, genom 
att avskaffa den så kallade stupstocken (bortre 
tidsgränsen i sjukförsäkringen). Genom artiklar, 
utspel och påverkanskontakter har LO fortsatt 
att driva på för ytterligare förbättringar av sjuk-
försäkringen, bland annat genom krav på att 
höja inkomsttaket i sjukförsäkringen och steg 
i riktning mot att avskaffa karensdagen.

Föräldraförsäkringen
Föräldraförsäkringen fungerar i dag inte ända-
målsenligt för att skapa jämlika och jämställda 
möjligheter att kombinera yrkesliv med omsorg. 
LO har under det senaste året drivit på regering-
en för att initiera en översyn av föräldraförsäk-
ringen, både med avseende på fler reserverade 
månader och en utvärdering av hela regelverket. 
Under hösten 2015 togs direktiv till en sådan ut-
redning fram i regeringskansliet. Utredningen 
kommer att påbörjas under våren 2016.

Rehabiliterings- och omställningsavtal
Under året har LO aktivt verkat för att reger-
ingen ska initiera trepartssamtal med arbets-
marknadens parter för att skapa ett mer häl-
sobefrämjande arbetsliv, bättre förebygga att 
ohälsa uppstår, en rimligare sjukförsäkring 
och en förbättrad återgång i arbete för den som 
drabbats av ohälsa som nedsätter arbetsförmå-
gan. Sådana samtal har också kommit till stånd. 
LO har deltagit i samtalen och utifrån sina pro-
gram fört fram förslag på förbättringar.

I opinionsbildningsarbetet har LO särskilt 
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lyft fram vikten av att ställa tydligare krav på 
de aktörer som kan leverera arbetsanpassning, 
rehabilitering och vid behov omställningsstöd 
för dem som drabbats av ohälsa som nedsätter 
arbetsförmågan. Inte minst handlar det om att 
ge arbetsgivarna förstärkta drivkrafter att un-
derlätta återgången i arbete.

Tandvård
Inom ramen för LOs välfärdsutredning har en 
rapport rörande tandvårdsförsäkringen, Klass-
samhällets dolda leende – LOs åtgärdsprogram 
för en mer jämlik tandhälsa publicerats. Den 8 
juni ställde sig en enig LO-styrelse bakom rap-
porten. Rapporten har sedan använts som ut-
gångspunkt i opinionsbildnings- och påverkans-
arbetet för att förbättra tandvården, i synnerhet 
för dem med små ekonomiska marginaler.

Avtalsförsäkringar
Under 2015 infördes möjligheten till partiellt 
uttag i Avtalspension SAF-LO. För att kunna 
göra ett partiellt uttag krävs pensioneringssyfte, 
det vill säga en motsvarande nedgång i arbets-
tid. Det partiella uttaget av pension kan då an-
vändas för att finansiera motsvarande bortfall 
av lön. Uttagsreglerna omfattar hela det för-
säkringskapital som tjänats in i Avtalspension 
SAF-LO sedan 1996, oavsett förvaltare.

Pension
Under året släppte LOs Pensionsutredning två 
delrapporter. Vad får en LO-arbetare i pension 
beskriver pensionsutfallet för två typpersoner, 
en kommunalarbetare och en industriarbeta-
re. I rapporten Vem kan jobba till 67? beräknas 
medelpensioneringsåldern för ett antal utvalda 
LO-yrken.

Arbetsmiljö
LOs Miljö- och arbetslivskommitté (MOA)
MOA har under året följt framtagandet av re-
geringens arbetsmiljöstrategi för perioden 2016–
2020 och lämnat synpunkter på de yttranden 

som LO ingivit till regeringen både skriftligt och 
vid de samråd som regeringen haft med arbets-
marknadens parter. MOA har därtill lämnat syn-
punkter på LOs yttranden till Arbetsmiljöverket 
avseende verkets framtagande av föreskriften 
om organisatorisk och social arbetsmiljö med 
vägledning samt vid framtagande av föreskrif-
terna om arbetsanpassning och rehabilitering.

Som en del i LOs arbetsmiljöstrategi har 
MOA påbörjat ett arbete med olika aktiviteter 
för att stärka förbundens skyddsombud. Under 
året inrättades också en arbetsgrupp för trafik-
säkerhetsfrågor efter önskemål från de förbund 
som sett behov av en samordning under LOs 
paraply i dessa frågor.

RSO-gruppen
Sedan den tidigare regeringens neddragningar 
av Arbetsmiljöverket har förbunden årligen rap-
porterat stora brister i samverkan med Arbets-
miljöverket. Med anledning av detta påbörjades 
ett samarbete mellan förbunden i LOs RSO-
grupp och Arbetsmiljöverket för att stärka sam-
verkan mellan förbundens regionala skydds-
ombud och arbetsmiljöinspektörerna. Det har 
bland annat resulterat i att det på Arbetsmiljö-
verkets aviseringsbrev till arbetsgivaren inför 
en inspektion nu står att arbetsgivaren bör kon-
takta de regionala skyddsombuden om det inte 
finns skyddsombud på arbetsplatsen. De regio-
nala skyddsombuden ska också ges möjligheter 
att få sig inspektionsmeddelanden tillsända.

Under året har RSO-gruppen även planerat 
och genomfört elva gemensamma konferenser i 
landet med förbundens regionala skyddsombud 
och Arbetsmiljöverkets inspektörer samt för-
bundens arbetsmiljöansvariga och LO. Konfe-
renserna sammanställs i en gemensam rapport 
som kommer att presenteras under våren 2016.

RSO-gruppen har även haft möten med 
Runö folkhögskola för erfarenhetsutbyte om 
den nuvarande funktionsutbildningen för för-
bundens regionala skyddsombud och om hur 
man kan förbättra denna.
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RSO-utredningen
LOs styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 26 
januari 2015 på rekommendation av LOs avtals-
råd att tillsätta en utredning inom LO-kansliet 
med medverkan från förbunden för att under-
söka hur det befintliga systemet med fördel-
ningsnycklar mellan förbunden för de statliga 
medlen till RSO-verksamheten fungerar samt 
vid behov rekommendera ett alternativt system. 
Utredningen fick också i uppgift att tydliggö-
ra regelverket för RSO-verksamheten, inklusi-
ve redovisningen av densamma. Utredningen 
överlämnade sin rapport med rekommendatio-
ner till LOs avtalsråd den 9 december 2015.

LOs arbetsgrupp för standardisering ASTA
Den förbundsgemensamma samordningsgrup-
pen för fackligt deltagande i standardiserings-
verksamheten, ASTA, verkar för ett ökat 
fackligt inflytande inom prioriterade standar-
diseringsområden. ASTAs verksamhet omfattar 
förutom koordinering och prioritering av del-
tagande också utbildning både kring standardi-
sering och i teknisk standardiseringsengelska.

LO har haft representation i både arbetsgrup-
pen för standardisering under EUs rådgivande 
kommitté samt i ETUIs och ETUCs europeiska  
fackliga nätverk för de aktiva inom standardi-
seringen. Under verksamhetsåret har LO haft 
representation i SKA-rådet (Sveriges Konsu-
menters- och Arbetstagares råd), SWEDAC 
och Marknadskontrollrådet för att bevaka LOs 
intressen .

LOs kemikaliegrupp (LOKE)
LOKE har under året arbetat med hygieniska 
gränsvärden och även gjort ett studiebesök på 
Karolinska Institutet. En annan fråga man fort-
satt arbetat med är kemikalier på hud.

Forskning
I november 2015 skickade LO en skrivelse till 
regeringen inför arbetet med 2016 års forsk-
ningsproposition.

LOs ordförande och Sten Gellerstedt deltog 
under hösten i uppstarten av ett nätverk för 
Arbetsplatsnära FoU.

Företagshälsovård
LO har haft representation i Karolinska Insti-
tutets partsammansatta prioriteringsgrupp för 
evidensbaserade riktlinjer i företagshälsovården. 
Under verksamhetsåret deltog LO i Sveriges Fö-
retagshälsors partssamråd.

LO har haft fortsatt representation i styr-
gruppen för det av AFA Försäkring finansiera-
de forskningsprogrammet inom företagshälso-
vårdsområdet. Syftet är främst att utveckla en 
behovsanpassad företagshälsovård som främjar 
och höjer kvaliteten i det förebyggande arbetet. 
Programmet avslutas under 2016.

Prevent
Genom styrelserepresentation har LO strate-
giskt påverkat inriktningen av Prevents verk-
samhet. Inom ramen för den löpande verk-
samheten har LO deltagit operativt i olika 
arbetsgrupper/projekt inom Prevent.

AFA Försäkring
LO har haft representation i AFA Försäkrings 
beredningsnämnder för finansiering av forsk-
ningsprojekt.

Arbetsmiljöverket
LO har haft representation i Arbetsmiljöverkets 
partssamråd, vid hearings och seminarier om 
kunskapssammanställningar.

Internationellt
Under året har LO medverkat i olika nationella 
och internationella möten/konferenser, såsom 
vid Rådgivande kommittén för hälsa och säker-
hetsmöten och Arbetsmiljöbyrån i Bilbaos sty-
relsemöten samt i ETUIs arbetsmiljökonferen-
ser i Bryssel och Riga.
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Ekonomienheten
Under verksamhetsåret har fokus legat på struk-
tur och rutiner inom LO och mellan bolagen i 
koncernen. Ett antal rekryteringar har genom-
förts inom enheten och i koncernen vilket ska-
par förutsättningar för framtida utveckling.

En viktig faktor i LOs ekonomi är antalet 
medlemmar i förbunden. Det arbete som lagts 
ned på rekrytering under året innebär att an-
talet medlemmar har ökat, jämfört med före-
gående år.

Enheten för ekonomisk politik och 
arbetsmarknad 
FSSL
På kongressen 2012 beslutades att LO skulle ta 
fram en rapport angående full sysselsättning 
och solidarisk lönepolitik. Ett särskilt sekreta-
riat har haft uppdraget att utföra detta arbete. 
Inledningsvis har fokus varit på att handleda 
och producera de totalt 24 underlagsrapporter-
na som har publicerats successivt. Under början 
av 2015 intensifierades arbetet med själva hu-
vudrapporten. Projektledaren med medarbetare 
har sedan förankrat rapporten samt förslagen i 
LOs styrelse. Flera underlagsrapporter har sam-
tidigt presenterats under perioden.

I början av juni presenterades huvudrappor-
ten och fick en hel del uppmärksamhet i me-
dia och externt i bredare bemärkelse. Direkt 
efter sommaren genomförde LOs ledning till-
sammans med projektsekretariatet en turné till 
samtliga LO-disktrikt. I och med att rappor-
ten presenterats och skickats till förbunden är 
projektet avslutat. Under hösten presenterades 
dock ytterligare två av de återstående underlags-
rapporterna. Sekretariatet har dessutom varit 
ute och berättat en hel del om rapporten. Ef-
terfrågan har varit stor.

Ekonomisk politik
LO-ekonomerna har drivit frågan om att stimu-
lans av allmän efterfrågan på varor och tjänster 
är en nyckelfaktor för att komma till rätta med 
arbetslösheten. Ett högt efterfrågetryck är sär-
skilt viktigt för att ge grupper som står långt 
från arbetsmarknaden en chans till anställning.

Svensk ekonomi har under 2015 utvecklats 
mot en återhämtning efter finans- och eurokri-
serna. LO-ekonomernas prognos tyder på att vi 
kan se fram emot en period med tillväxt på 3 
procent. Arbetslösheten har sjunkit något och 
ser ut att stabilisera sig på en något lägre nivå 
än tidigare. Inflationen är låg och penningpoli-
tiken mycket expansiv. LO-ekonomerna menar 
att penningpolitiken de kommande åren måste 
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lägga stor vikt vid att bidra till att minska ar-
betslösheten. En väl fungerande lönebildning 
ger möjlighet till det.

LO-ekonomerna anser att finanspolitiken 
bör präglas av reformer som både stimulerar 
ekonomin på kort sikt och långsiktigt förbätt-
rar ekonomins funktionssätt. Det offentliga 
välfärdsåtagandet måste säkras och utvecklas. 
Resurserna till vård och omsorg behöver öka. 
Andra centrala områden är en effektiv utbild-
nings- och arbetsmarknadspolitik som hänger 
ihop och stöttar varandra, en effektiv arbets-
löshetsförsäkring, satsningar på bostäder och 
infrastruktur och ett tryggare banksystem.

LO-ekonomerna har drivit att det inte finns 
anledning att snabbt strama åt de offentliga fi-
nanserna. Regeringen meddelade den 3 mars sin 
avsikt att se över överskottsmålet. Det uppfat-
tas rätt allmänt som att LO har varit en av de 
aktörer som har bidragit mest till att sätta den-
na fråga på dagordningen.

Frågan om hur de allt större flyktingström-
marna ska hanteras har seglat upp som en 
mycket stor och viktig fråga inom ramen för 
den ekonomiskpolitiska diskussionen. I det 
sammanhanget har LO-ekonomerna framfört 
att vi inte ser någon anledning att möta dessa 
extraordinära kostnader med besparingar på 
välfärden – tillfälliga kostnader ska inte finan-
sieras permanent och nationella åtaganden ska 
finansieras fullt ut av staten. Ett snabbt arbets-
marknadsinträde för flyktinginvandrare är en 
stor utmaning, som kommer att kräva både 
resurser och utvecklad politik. I det samman-
hanget har LO-ekonomerna varit tydliga med 
att debatten om att sänka lägstalönerna är ett 
sidospår.

Skatter
En gemensam debattartikel med Saco, publi-
cerad på DN Debatt, har lett till relativt stor 
uppmärksamhet och aktualiserat frågan om en 
ny skattereform.

LO-ekonomerna publicerade en ny rapport 

om skatter och produktivitet i slutet av juni. 
Rapporten presenterades i form av en artikel på 
SvD Brännpunkt. Delar av rapporten referera-
des även vid deltagande i panel på seminarium 
på Fores om produktivitet.

Fördelning – inkomstskillnader
Den ekonomiska ojämlikheten ökar i Sverige 
och har gjort så kontinuerligt under de senas-
te decennierna. Under 2015 intensifierade LO-
ekonomerna sitt arbete med frågan, bland an-
nat genom att arbete med en kunskapsöversikt 
påbörjades.

Under året publicerades pensionsrapporten 
Vad får en arbetare i pension. En rapport som 
bland annat belyser de skillnader i pension som 
uppstår mellan att arbeta länge och ta ut pensi-
on vid hög ålder, jämfört med att arbeta kortare 
tid och ta ut pension vid låg ålder.

Årets rapport om makteliten, som var den 
femtonde, visar att inkomstskillnaderna är sto-
ra mellan den vanliga löntagaren och makteli-
ten. Den krets som har de högsta befattning-
arna inom näringsliv, politik, ekonomi och 
andra viktiga samhällsområden finns inte som 
en egen grupp i den offentliga lönestatistiken. 
Vår utgångspunkt är att det har betydelse om 
makteliten har långt högre inkomster än de 
människor som påverkas av deras beslut. Det 
säger också något viktigt om vårt samhälle om 
skillnaderna ökar eller minskar. Hela makteli-
ten tjänade i genomsnitt drygt 17 gånger mer 
än en industriarbetare 2013. Näringslivseliten, 
50 verkställande direktörer i stora bolag, tjäna-
de 50 gånger mer. I ett särskilt avsnitt visas att 
de svenska storbankernas VDar fick dubbelt så 
stora lönelyft som arbetarna de senaste 11 åren 
samt att de inte påverkades särskilt mycket av 
bankkrisen åren 2008–2009, jämfört med de 
internationella bankdirektörerna.

Arbetslöshetsförsäkringen inklusive a-kassan
Arbetet med arbetslöshetsförsäkringen prägla-
des 2015 av två särskilt viktiga frågor:
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 – För det första koncentrerades LO-kansliets 
arbete med arbetslöshetsförsäkringen på att 
samordna och ta fram ett omfattande re-
missyttrande över den parlamentariska soci-
alförsäkringsutredningens slutbetänkande. 
Det yttrandet antogs av LOs styrelse den 24 
augusti 2015. De förslag som berörde arbets-
löshetsförsäkringen avstyrktes till övervä-
gande del.

 – För det andra gav LOs påverkansarbete resul-
tat: Den socialdemokratiskt ledda regeringen 
genomförde ersättningshöjningar från den 7 
september 2015. Dessa innebar att taket för 
högsta ersättning i den frivilliga inkomst-
relaterade försäkringen respektive grund-
beloppet i grundförsäkringen höjdes. Detta 
markerar ett första viktigt steg på vägen till 
att återupprätta det ekonomiska skyddet vid 
arbetslöshet. Däremot har regeringen under 
2015 inte tagit initiativ för att snabbt se över 
och förbättra bland annat kvalificeringsvill-
kor och villkor för deltidsarbetslösa. Därmed 
är det fortfarande alltför få arbetstagare som 
omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Flertalet LO-kassor har fått fler medlemmar 
under 2015. Framför allt gäller det Hotell- och 
restaurangfackets a-kassa där medlemsanta-
let ökade med 11 procent. Också Transports, 
Fastig hets, Byggnads, Elektrikernas, Handels 
och Kommunals a-kassor har ökat antalet med-
lemmar. Samtidigt har arbetskraften ökat och 
sammantaget har a-kassorna färre medlemmar 
som andel av arbetskraften än fram till 2006. 
Perioden 2007 till 2015 har ungefär 72 procent 
av arbetskraften, exklusive heltidsstuderande 
arbetslösa, varit medlemmar i en a-kassa.

Arbetsmarknadspolitiken
LO har under 2015 fortsatt att fokusera på beho-
vet av att öka inslaget av rustande och kompe-
tenshöjande insatser inom arbetsmarknadspo-
litiken. Det har bland annat gjorts genom LOs 
årliga rapport om svensk arbetsmarknadspoli-

tik som publicerades i mars med titeln Vart är 
vi på väg? Svensk arbetsmarknadspolitik 2014. 
Rapporten visar på ett fortsatt högt deltagan-
de i arbetsmarknadspolitiska insatser, men en 
minskad andel arbetslösa som får del av insatser 
som stärker kompetens och/eller arbetsmark-
nadsanknytning. LO pekar på att ökade resur-
ser till den aktiva arbetsmarknadspolitiken är 
en förutsättning för att stärka matchning och 
omställning på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutbildningen utgör kärnan 
i en rustande aktiv arbetsmarknadspolitik och 
LO har fortsatt att argumentera för vikten av en 
god tillgång till yrkesinriktad arbetsmarknads-
utbildning med fokus på bristyrken. I rapporten 
Arbetsmarknadsutbildningen – vid vägs ände 
eller vägen framåt som publicerades i september 
har LO visat på stora behov av att kraftigt för-
bättra kvalitén i arbetsmarknadsutbildningen. I 
rapporten lyfts också frågan om upphandlingen 
av arbetsmarknadsutbildningen och LO ifråga-
sätter om kravet på upphandling är förenligt 
med behovet av en flexibel och snabbfotad pro-
cess med att sjösätta utbildningar.

Den arbetsmarknadspolitiska debatten un-
der 2015 har handlat mycket om de olika for-
mer av subventionerade anställningar som 
används för att stärka chanserna till jobb för 
arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarkna-
den. LO har i dialog med förbunden genom det 
förbundsgemensamma arbetsmarknadsutskot-
tet inlett ett arbete med att granska använd-
ningen av subventionerad sysselsättning. Ar-
betet som ska avslutas under 2016 ska resultera 
i slutsatser angående undanträngning och in-
verkan på konkurrensförutsättningarna inom  
branscher.

I slutet av 2015 kom också debatten att handla 
mycket om nyanländas etablering och den ak-
tiva arbetsmarknadspolitikens roll. LO har ar-
gumenterat för utbildningsinsatser, ökad träff-
säkerhet i och användning av subventionerade 
anställningar samt behovet av särskilt skapade 
arbeten.
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Utbildningspolitiken
Under året har två prioriterade områden varit i 
fokus för LOs utbildningspolitiska arbete.

Det första området har varit den fortsatta 
utvecklingen av likvärdighetsprojektet, Ge alla 
elever samma chans, tillsammans med Lärar-
förbundet och Lärarnas riksförbund. Det har 
utmynnat i flera uppmärksammade semina-
rier med kompletterande debattartiklar under 
året. Projektet syftar till att förstärka frågans 
betydelse på den politiska agendan, utveckla ny 
kunskap med hjälp av forskning och utarbeta 
konkreta förslag på hur likvärdigheten i skolan 
kan öka.

Det andra prioriterade området har varit yr-
kesutbildning i olika former. LO har tagit del i 
planeringen av regeringens satsning på yrkesut-
bildningens år 2016. Det har bland annat inne-
burit en samordning av LO-kansliets resurser 
inom ramen för det utbildningspolitiska arbe-
tet som inom arbetet med World Skills Sweden.

LO har aktivt bidragit i slutfasen av införan-
det av en nationell referensram för kvalifikatio-
ner, SeQF, och även deltagit i Myndigheten för 
yrkeshögskolans möten om validering.

En rad externa aktörer har intresserat sig för 
LOs utbildningspolitiska uppfattningar. Sam-
verkan har skett med förbunden genom LOs 
utbildningspolitiska utskott.

LO har också deltagit i debatten om utbild-
ning lönar sig och opponerat sig mot bilden att 
Sverige har för låg utbildningspremie.

Näringspolitik
Under 2015 har LO medverkarat i EFS grupp för 
Hållbar utveckling, energi och klimatföränd-
ringar som även fungerar som en viktig rådgiva-
re till IFS i deras arbete med klimat- och energi-
frågor. Vi finns också med i Sveriges arbete med 
EUs strukturfonder genom ett aktivt arbete i 
övervakningskommittéerna för det nationella 
regionalfondsprogrammet samt de åtta regio-
nala strukturfondsprogrammen. Under året har 
detta också inneburit en hel del arbete med att 

samordna och utbilda de av LO utsedda för-
bundsrepresentanterna i de åtta partnerskapen. 
Johan Hall utsågs under året att representera 
LO som sakkunnig i miljömålsberedningen 
som har i uppdrag att utveckla ett klimatpo-
litiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik. 
LO har tillsammans med LRF och Svenskt Nä-
ringsliv skrivit två gemensamma inlagor till be-
redningen.

Därutöver har vi hanterat ett större antal re-
misser varav några som vi svarat på var till ex-
empel; Koll på anläggningen, En fondstruktur 
för innovation och tillväxt och Förstärkt kon-
kurrens på lika villkor i kontantbranschen. Un-
der året har vi också opinionsbildat kring aktu-
ella näringspolitiska frågor. Främst genom att 
skriva och delta i diskussioner kring infrastruk-
tur, bostads och klimatfrågorna genom debatt-
artiklar, bloggar och seminarier. LO arrangera-
de även ett seminarium om energipolitik under 
Almedalsveckan.

En stor del av det löpande arbetet är att ge in-
formation, stöd och vid behov samordna LO-di-
strikten och LO-förbunden i deras arbete med 
näringspolitiska frågor. Ett arbete med att följa 
upp kongressbeslutet om att ta fram ett hand-
lingsprogram för hur klimat och miljöfrågorna 
ska drivas på arbetsplatserna påbörjades under 
året tillsammans med förbunden.

Kompetensutveckling och  
den Europeiska Socialfonden 
LOs arbete i Socialfonden har sin grund i ”det 
utvecklande arbetet” och i utvecklingsavtalet 
mellan SN, LO och PTK (1985). Under 2015 har 
vi föreläst på Runöskolans projektledarutbild-
ning kring arbetet med att ansöka och driva 
projekt inom ramen för den Europeiska Social-
fonden.

Mellan augusti och december har vi samtalat 
ute i LO-distrikten om att de med hjälp av för-
bundsavdelningarna ska kartlägga vilka bran-
scher och yrkesgrupper som är de mest utsatta 
inom LO, för att bearbeta och lämna in under-
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lag till svenska ESF-rådet för en utlysning under 
2017 med temat Kompetensutveckling – Om-
ställning – Rörlighet.

Vi har deltagit i kontinuerliga nätverksträffar 
med Runö, ABF och ett antal förbund inom ra-
men för att öka LOs och medlemsförbundens 
påverkan och inflytande över hur ESF-medel 
och kompetensutvecklingsinsatser ska komma 
till så stor nytta som möjligt för förbundens 
medlemsgrupper ute i de olika regionerna.

Internationella enheten
Världen
Global Deal for Decent Work & Inclusive Growth
Global Deal, som lanserades av statsminister 
Löfven som ett sätt att uppnå bättre balans 
mellan arbete och kapital, har konkretiserats 
inom regeringens analysgrupp för Global sam-
verkan, som leds av LOs internationella chef. 
Global Deal knyter an till FNs hållbarhetsagen-
da (2030-agendan) och kan bli ett verktyg för att 
uppnå särskilt mål 8 för anständigt arbete och 
inkluderande tillväxt.

LO har arbetat med påverkan, utformning 
och spridning av Global Deal på flera olika ni-
våer, bland annat utformandet av ett keynote-
tal om Global Deal vid FNs ekonomiska och 
sociala råd. LO har i övrigt drivit frågan om 
Global Deal i olika relevanta forum, bland an-
nat genom medverkan på ett seminarium i Paris 
vid OECD-mötet, deltagande i regeringens Glo-
bal Deal-diskussioner med Sydafrika i Pretoria 
samt anordnande av ett seminarium om Global 
Deal i Almedalen tillsammans med Swedfund, 
HM, med flera. LOs påverkansarbete har fort-
satt med att Världsfacket (ITUC) antog en re-
solution om att stödja Global Deal.

Utvecklingspolitik och 2030-agendan
LO har välkomnat den socialdemokratiskt 
ledda regeringens nya utvecklingspolitik som 
bygger på samarbete, förtroende och världens 
fattigas egen medverkan i förändringen av sina 
villkor. LO har bedrivit påverkansarbete i ut-
formningen av Agenda 2030, de nya hållbarhets-
målen (med fokus på mål 8 om Decent Work), 
och deltagit i förberedelsearbetet inför nystar-
ten av Politiken för global utveckling, PGU. In-
för Agenda 2030 högnivåkonferens i juli del-
tog LO på samrådsmöte med regeringen för att 
främja arbetstagarinflytande. LO har även del-
tagit i Världsfacket ITUCs föreslagna policy för 
finansieringen av 2030-agendan. LO har arbetat 
för att regeringens budget ska innehålla medel 
till förstärkt politik på det internationella om-
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rådet. LO drev ett påverkansarbete för att sätta 
en rimlig och förutsägbar nivå på avräkning-
arna för flyktingmottagandet.

På EU-nivå har EU-kommissionen deklare-
rat att arbetet med 2030-agendan kommer att 
integreras  i arbetet med Europa 2020-strategin 
och utvecklingen av en vision för åren bortom 
2020.

TTIP (transatlantiskt handels- och investeringsavtal)
LO har under perioden fortsatt med policyut-
veckling och påverkansarbete för ett transat-
lantiskt handels- och investeringsavtal mellan 
EU och USA (TTIP).

Tillsammans med TCO, Saco och LO/TCO 
Rättsskydd utarbetades ett dokument innehål-
lande skrivningar som garanti för den nordiska 
kollektivavtalsmodellen och skydd av grundläg-
gande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det-
ta överlämnades till EUs chefsförhandlare för 
TTIP. När EU-kommissionen under hösten lade 
fram sitt förslag till så kallat hållbarhetskapital 
fanns flera av dessa skrivningar med.

LO var värd för ett möte med USAs vice han-
delsminister med flera för att diskutera TTIP 
och arbetstagares rättigheter på båda sidor av 
Atlanten. I Washington träffade LO USAs chefs- 
förhandlare angående behovet av ett reforme-
rat investerarskydd samt att regelsamarbetet 
mellan EU och USA måste anpassas till en öp-
pen lagstiftningsprocess. Som inbjuden talare 
i Europaparlamentets utskott för internationell 
handel (INTA) kunde LO utveckla sin frihan-
delsvänliga utgångspunkt, men också de svens-
ka fackliga organisationernas krav på hållbarhet 
för arbetstagare.

Årets Europadag den 9 maj hade TTIP som 
tema. LOs ordförande medverkade och lyfte då 
fram LOs hållning till EU-kommissionens kom-
mande förslag när det gäller den kontroversiella 
tvistelösningsmekanismen mellan stat och in-
vesterare. Under Almedalsveckan arrangerades 
ett seminarium om LOs arbete för ett bra och 
hållbart TTIP. LOs ordförande och Svenskt Nä-

ringslivs VD deltog och visade både de frågor 
där enighet finns men också områden med oe-
nighet. I oktober besökte LOs ordförande och 
Svenskt Näringsliv Bryssel för att delta vid olika 
aktiviteter om TTIP, bland annat ett öppet se-
minarium i Europaparlamentet.

LO har i övrigt haft fortlöpande diskussion 
inom Europafacket samt kontakter med Euro-
paparlamentariker. Den nordiska fackliga sam-
organisationen (NFS) har tagit fram en nordisk 
facklig TTIP-policy, som presenterades till an-
svarig Europaparlamentariker vid WTO minis-
terrådsmöte i Nairobi.

ILO och den internationella strejkrätten
LO bevakar frågan om strejkrätten inom ILO 
och har bedrivit påverkansarbete främst gent-
emot svenska aktörer. LO tog initiativ till en 
gemensam nordisk artikel inför den av ITUC 
utsedda Action Day on the right to strike som pu-
blicerades i olika typer av medier i Sverige, Fin-
land och Island. Frågan om strejkrätten löstes 
tillfälligt genom ett avtal mellan arbetsgivarna 
och arbetstagarna som säkerställer en funge-
rande övervakningsmekanism tills 2016. LO har 
uppmanat regeringen att stå upp för arbetsta-
garnas rättigheter både genom inskickat skri-
vet material och genom formella och informella 
möten.

Rena Spel: Internationella idrottsevenemang och 
mänskliga rättigheter
Arbetsgruppen mellan idrottsrörelsen och LO 
har träffats under året och fortsatt sitt arbete 
med att ta fram en gemensam överenskommel-
se om principer för mänskliga rättigheter i sam-
band med internationella idrottsevenemang. På 
uppdrag av arbetsgruppen har LO utarbetat för-
slag till gemensamt dokument. Arbetet med att 
färdigställa dokumentet och att genomföra ett 
högnivåmöte med berörda organisationer be-
räknas ske under våren 2016.

Situationen för migrantarbetare i Qatar in-
för fotbolls VM 2022 har belysts i en bilaga till 
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tidningen Arbetet. Möten har ordnats med 
Svenska Spel med anledning av deras roll som 
sponsor till idrotten i Sverige samt med RFSL 
och Amnesty för att informera om vårt arbete 
och för att utbyta erafarenheter om hur vi i de 
olika organisationerna arbetar med de aktuella 
frågorna.

Worldskills
I samband med förberedelsearbetet inför VM i 
Worldskills i Brasilien i augusti startade LO ett 
arbete med förbunden om vilka principer kring 
mänskliga rättigheter som ska gälla för att kun-
na bli medlem i Worldskills och arrangera ett 
mästerskap på internationell nivå. Ett princip-
dokument har utarbetats och förhandlats fram 
med Svenskt Näringsliv, innehållande de inter-
nationellt antagna riktlinjerna om mänskliga 
rättigheter. Tack vare stöd från nordiska LO-
organisationer, kommer förslaget diskuteras 
mellan parterna i Norden och vår förhoppning 
är att initiativet kan bli en gemensam nordisk 
position som kan bli vägledande för Worldskills 
i framtiden.

Världsfacket ITUC – International Trade Union Confe-
deration (IFS)
LO medverkade vid ITUCs styrelsemöte i Sao 
Paolo och LOs ordförande, som är biträdande 
ordförande i ITUC, ledde mötet med styrkom-
mittén. LO har deltagit i utvalda kampanjer från 
ITUC, bland annat ratificering av ILOs proto-
koll mot tvångsarbete samt rätten att strejka. 
LO har arbetat med att inkorporera Global Deal 
i ITUCs politik (se ovan). Inför ILOs arbetskon-
ferens ordnade ITUC förberedande möten för 
arbetstagarsidan, i vilka LO deltog.

PERC – Pan-European Regional Council
Vid organisationens andra ordinarie kongress 
i december valdes en LO-företrädare till vice 
ordförande, och därmed också ledamot i presi-
diet under kommande fyraårsperiod. Detta är 
ett led i ett konkret arbete från LOs sida för att 

stärka och utveckla arbetet inom PERC. Kon-
gressen tog beslut om ett politiskt program om 
bland annat organisering som prioriterad frå-
ga, migration, stärkt social dialog samt fackliga 
rättig heter.

ITUC-PERC projektverksamhet
ITUC-PERC fortsatte under 2015 i samarbete 
med LO och TCO de två projekten för utveck-
lingssamarbete som startade under 2014. Det för-
sta är ett regionalt Balkan-Eastern Partnership 
Projekt som stödjer facklig utveckling via fyra 
nätverk: juridik, ekonomi, arbetsmiljö och kom-
munikation samt facklig utveckling och kapaci-
tetsbyggnad på Balkan. Det andra är ett projekt 
för strukturellt stöd till BCDTU Vitryssland.

Union to Union
I maj bytte LO-TCO Biståndsnämnd namn till 
Union to Union. I samband med detta anslöt 
sig Saco som medlem. Detta var resultatet av 
en omfattande stadgeöversyn som inleddes un-
der 2014. Under andra halvan av 2015 har fokus 
varit på den nya organisationens funktion och 
verksamhet samt diskussioner med Sida och UD 
om biståndsbudgeten för 2016.

LOs Internationella Solidaritetsfond
Under 2015 har följande beslut om stöd från So-
lidaritetsfonden tagits:

 – Stöd till FNs flyktingorgan UNHCR: 250 000 
SEK. Detta avser LO-styrelsens beslut att 
stödja arbetet med flyktingar i världen.

 – Projekt FESTU Somalia: 55 000 SEK.
 – Palmecentrets insamling för Västsahara: 
30 000 SEK.

 – Projekt HKCTU: 36 000 SEK.
 – Projekt TUCA: 50 000 SEK.
 – Projekt CWC: 50 000 SEK.

Labour Law Development Program, LLDP
Programmet har fortsatt stötta de colombian-
ska centralorganisationerna CUT och CTC i 
juridiska frågor med målsättningen att bygga 
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upp självständig juridisk kapacitet. Programmet 
genomförs även i Guatemala och Kambodja. I 
Guatemala har programmet levererat juridiska 
inspel till de rättsliga diskussionerna om CAF-
TA-avtalet och i Kambodja har genderutbild-
ningar med juridiskt perspektiv genomförts.

LOs utvecklingsprojekt
LOs största utvecklingsprojekt är det Panafri-
kanska programmet PANAF, som är ett sam-
arbete mellan fackliga organisationer i Europa, 
Afrika och Sydamerika med syfte att via utbild-
ning stärka de fackliga organisationerna i Afri-
ka i totalt 16 länder. Verksamheten har under 
2015 nått 80 000 medlemmar. I oktober gjor-
de LOs ordförande studiebesök till Kenya och 
Rwanda och besökte centralorganisationerna 
COTU Kenya och CESTRAR Rwanda, lokala 
fackliga studiecirklar.

LO samarbetsprojekt med centralorganisatio-
nen GEFONT i Nepal syftar till att utveckla 
den fackliga kapaciteten på regional och lokal 
nivå samt öka medvetenheten om fackliga frå-
gor via informationsinsatser. Projektet har fort-
satt under 2015 men vissa projektverksamheter 
har blivit något försenade på grund av den stora 
jordbävning som drabbade landet i april.

I projektet i Vietnam har projektverksamhe-
ten åren 2010–2015 utvärderats år 2015. Utvär-
deringsrapporten konstaterar god måluppfyl-
lelse och har även givit rekommendationer för 
den fortsatta verksamheten i landet. LO har i 
samarbete med IF Metall utbildat ytterligare en 
grupp lokala förtroendevalda inom textilsek-
torn i tre steg.

Protester mot kränkningar av fackliga rättigheter
Under året har LO följt situationen för utsat-
ta fackligt aktiva och arbetstagare i länder där 
fackliga rättigheter kränks. På hemsidan har 
vi rapporterat om behandlingen av aktivister i 
Iran, som utsatts för olika former av trakasserier.

Utöver det har LO deltagit i följande ITUC-
koordinerade protester:

 – Den somaliska regeringens förvägran att låta 
FESTU vara en del av ILO-delegationen.

 – Attacken mot en facklig representant i Co-
lombia genom ett brev till landets president.

 – Det lagförslag som regeringen i Kambodja 
lagt fram.

 – Protest mot fängslande av aktivister som hjäl-
per arbetstagare i Kina.

 – Förslag som de brittiska och litauiska reger-
ingarna i respektive länder lagt fram vilket 
riskerar att underminera strejkrätten.

Kina/Hong Kong
Projektsamarbetet som IF Metall, Livs och LO 
har tillsammans för att stödja den fria fackför-
eningen i Hongkong (HKCTU) fortsatte och 
utvecklades till att bli en del i ett större pro-
gram för att samordna gemensamma resurser 
på bästa möjliga sätt inom ramen för Palme-
centrets verksamhet.

Europa
Socialt protokoll
LO har sedan 2008 drivit kravet på ett socialt 
protokoll till EUs fördrag som skulle slå fast att 
grundläggande mänskliga och fackliga rättighe-
ter inte är underordnade de ekonomiska frihe-
terna på den inre marknaden. Och i händelse av 
konflikt ska de förstnämnda ha företräde.

För att förverkliga kravet tog LO tillsammans 
med Socialdemokraterna år 2014 initiativ till 
ett gemensamt arbete med de socialdemokra-
tiska partierna i Tyskland och Österrike och de 
fackliga centralorganisationerna DGB och ÖGB. 
En gemensam arbetsgrupp skapades för att ta 
fram en strategi för att stärka fackliga rättighe-
ter inom EU, som träffades regelbundet under 
första halvåret 2015.

I september i Wien antogs av ledarna för be-
rörda organisationer en gemensam överens-
kommelse. De sex organisationerna slår fast 
att man gemensamt ska arbeta för att så snart 
som möjligt stärka fackliga rättigheter i EUs 
fördrag, genom att ett socialt protokoll fogas 
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till fördraget. Huruvida ett sådant protokoll in-
kluderas i en kommande ändring av fördraget 
ska också vara ett avgörande kriterium när de 
partier som ingår i överenskommelsen beslutar 
om de ska stödja ändringen i sina respektive 
nationella parlament. Nästa steg i arbetet är att 
få fler politiska ledare att ansluta sig till över-
enskommelsen.

LO har också varit drivande för att skapa en 
tydlig gemensam position inom ramen för den 
Europeiska Fackliga Samorganisationen (EFS). 
Vid kongressen 2015 slog EFS fast att vi inte 
kommer acceptera fler ändringar av EUs för-
drag utan ett socialt protokoll som stärker fack-
liga rättigheter.

Sociala dialogen på EU-nivå
I den europeiska sociala dialogkommittén inne-
har LO den ordinarie arbetstagarplatsen för 
Sverige och har medverkat vid samtliga möten 
i Bryssel.

LO har genom ett nordiskt mandat deltagit i 
att förhandla fram sociala dialogens arbetspro-
gram för 2015–2017. Inom den europeiska so-
ciala dialogen förhandlade man också fram en 
rapport om en fördjupad analys av arbetsmark-
naden och LO medverkade i förhandlingen. På-
verkansarbete bedrevs också tillsammans med 
TCO och Saco inför den högnivåkonferens om 
sociala dialogen som hölls på initiativ av kom-
missionsordförande Juncker samt inför arbets-
marknadsministrarnas informella möte i Riga.

I syfte att stärka den nationella arbetsrela-
tionen mellan den sektoriella dialogen och den 
europeiska sociala dialogen genomfördes en ge-
mensam konferens med TCO och Saco samt 
respektive medlemsförbund.

Europafacket  
– EFS (European Trade Union Confederation  ETUC)
Europafacket höll kongress den 29 september– 
2 oktober 2015. LO arbetade aktivt i förbe-
redelsearbetet genom deltagande i den kon-
gressförberedande kommittén och genom att 

föreslå konkreta ändringsförslag till kongress-
dokumenten. LOs delegation var aktiv under 
kongressen och medverkade som talare i pane-
ler och debatter. En särskild rapport finns från 
kongressen.

Norden
SAMAK
SAMAK höll sin kongress i Norge år 2015 
och avslutade därmed det fyra år långa 
forskningsprojektet Nordmod 2030 om den 
nordiska modellen. Slutsatserna från rapporten 
resulterade i ett tiopunktsprogram som inne-
höll bland annat ordning och reda i arbetsli-
vet. En ny gemensam utbildning med namnet 
Nordenskolan etablerades i syfte att ge en ny 
generation ledare möjlighet att bli bärare av 
den nordiska modellen och den facklig-politis-
ka samverkan.
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Ledningskansliet
Opinionsbildning
Under 2015 har projektet Full sysselsättning och 
solidarisk lönepolitik stått i fokus för LOs opi-
nionsbildning. Under våren har ett stort antal 
underlagsrapporter presenterats som genom 
seminarier och debattartiklar tagits ut i me-
dia. Den 3 juni presenterades rapporten på en 
stor konferens som fick mycket uppmärksam-
het. Hösten har dominerats av migrationsfrå-
gan. Enligt Sifos mätningar av LOs genomslag 
kom vi, trots att debatten handlade om annat 
än våra kärnfrågor, ut relativt mycket i media.

I sociala media och via kampanjer har vi ock-
så lyft LOs 020-nummer samt Facket på som-
marjobbet. LOs nya 24-timmarsservice Facket 
Direkt – en digital version av Fackets hjälpte-
lefon – lanserades under hösten.

I slutet av hösten inledde vi ett kampanjsam-
arbete med Politism om frågan om de lägsta lö-
nerna. Två personer som arbetar inom handeln 
och städ bloggade om hur det är att faktiskt leva 
på de löner som arbetsgivarsidan nu vill sänka.

Kampen mot Sverigedemokraterna
Stödet för Sverigedemokraterna växer och LO 
har en särskild utmaning i att arbeta med detta 

– som en fråga inom ramen för den facklig-poli-
tiska samverkan och som en del i kampen mot 
rasism och för människors lika värde.

I oktober genomfördes en strategidag med 
ledningen och personer på LO-kansliet som 
särskilt berörs av sakfrågan.

Under hösten genomfördes en granskning som 
hade sociala medier som huvudsaklig arena men 
som också togs ut i ett stort antal debattartiklar, 
både i regional och i nationell media. Fokus var 
Sverigedemokraternas löntagarfientliga politik. 
En kortdokumentär gjordes också med titeln 
Sverigedemokraterna – ett parti som alla andra?

Sammanfattningsvis producerades och sprid-
des åtta filmer med en räckvidd på cirka 13 mil-
joner. Filmerna hade drygt 5 miljoner visningar 
och över 100 000 personer som delade våra fil-

mer i sociala medier. Det ledde också till en hel 
del debatt – både i nyhetsprogram och i sociala 
medier – där LO fick möjlighet att föra fram sitt 
budskap om på vilket sätt Sd bedriver en lön-
tagarfientlig politik och inte står upp för män-
niskors lika värde.

En särskild bilaga till tidningen Arbetet togs 
fram och distribuerades i december.

Almedalen
Ledningskansliet har lett och samordnat LOs 
arbete med Almedalen 2015. Hamnplan 5 var 
centrum för LOs aktiviteter och huvudbudska-
pet ”Dags att investera – Sverige kan bättre”. LO 
var på plats i princip hela veckan och genom-
förde ett 30-tal aktiviteter samt ett mingel med 
cirka 500 deltagare. Enligt Retriever var LO den 
organisation som fick störst medialt genomslag 
under almedalsveckan.

Strategiskt påverkansarbete
Under 2015 tillsattes, under ledning av LOs vice 
ordförande Tobias Baudin, en grupp för att ar-
beta mer strategiskt med politiskt påverkans-
arbete. Alla policyenheter och ledningskans-
liet var involverade i arbetet. Det resulterade 
i ett större material där processer, utredningar, 
strukturer och beslut som är relevanta för LO 
listades. Den 9 mars fattade LOs styrelse be-
slut om de politiska prioriteringarna för man-
datperioden. Dessa ligger till grund för LOs 
huvudbudskap kring jobben, arbetslöshetsför-
säkringen, sjukförsäkringen, arbetsvillkor och 
arbetsmiljö.

Under våren tog ledningskansliet fram en 
kampanj i syfte att lyfta behovet av större in-
vesteringar i bostäder, infrastruktur och välfärd 
för att kunna nå målet om EUs lägsta arbets-
löshet 2020. Kampanjbudskapet var ”Dags att 
investera – Sverige kan bättre”. Inom ramen för 
kampanjen har en broschyr, en film, kampanj-
site och material för sociala medier tagits fram. 
Budskapet fördes också fram från LO-ledning-
en i media och i samband med 1 maj.
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Under hösten inrättades funktionen ”utred-
ningssamordnare” på ledningskansliet. Syftet 
var att skapa bättre överblick kring vilka stat-
liga utredningar som är tillsatta och för att mer 
strategiskt kunna prioritera vilka politiska pro-
cesser LO ska fokusera på. Samordningen görs 
på ledningskansliet men alla policyenheter är 
involverade i arbetet.

Facket försäkrar
LO genomför återkommande kampanjer med 
syfte att göra Sveriges privat- och kooperativt 
anställda löntagare medvetna om att det finns 
extra pengar att hämta genom kollektivavta-
lets värde eftersom kollektivavtalet är den an-
ställdes trygghet och garanti för att det finns 
avtalsförsäkringar.

Under våren informerade vi om avtalspen-
sionen i en utåtriktad digital kampanj och på 
hösten om Föräldrapenningtillägget.

Organisationsenheten
Facklig utbildning
Stärkt studieorganisation
I sju av LO-distrikten genomfördes regionala 
studieträffar i början av året. Under studieträf-
farna görs ett förarbete till studiekonferensen 
VISA i augusti.

För att förtydliga riktlinjerna för tvärfack-
liga studier har LO tillsammans med ABF tagit 
fram stöddokument som har antagits av LOs 
centrala utbildningskommitté.

VISA-konferensen genomfördes den 17–18 au-
gusti och samlade 230 deltagare på Runö. Temat 
var stärkt studieorganisation och vidareutbild-
ning för handledare och studieorganisatörer.

Material
Materialet Medlem i facket är klart och har lan-
serats i studieorganisationen.

Ett stöddokument för tvärfackliga studier är 
tryckt och distribuerat på olika sätt.

En ny digital kurskatalog har arbetats fram 
och publicerades på LOs hemsida under hösten.

Uppdatering av nätutbildningar
Nätutbildningarna om Förtroendemannalagen 
och Studieledighetslagen har uppdaterats i ett 
nytt verktyg med övningar, illustrationer och 
foton. De finns publicerade på LOs hemsida. 
Även nätutbildningen Lagen om anställnings-
skydd har uppdaterats.

Stipendiefonden
Fondens medel har tidigare år förbrukats långt 
innan verksamhetsåret varit till ända varför re-
gelverket för fonden förändrades 2015. Föränd-
ringen innebar att varje LO-distrikt blev an-
svariga för planering och genomförande av de 
tvärfackliga utbildningarna och tilldelades ett 
antal stipendiefinansierade kursplatser att an-
vända under hela året. Fonden användes både 
till tvärfackliga grundläggande medlemsutbild-
ningar och grundläggande utbildningar inom 
ungverksamheten.
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Kunskapssystemet
Kurserna inom LOs kunskapssystem har un-
der 2015 genomförts både som internat och ex-
ternat. Totalt har vi under året utbildat 2 875 
medlemmar, 1 882 män och 993 kvinnor i olika 
funktionsutbildningar samt i den allmänfack-
liga kursen Insikter.

Enligt tidigare överenskommelse med 
Svenskt Näringsliv var 2014 sista året där LO 
kunde genomföra arbetsmiljöutbildningar med 
finansiering via AFA. Inget nytt avtal förhand-
lades fram för 2015 varför den finansieringsmo-
dellen fick fortsätta även under 2015. Intresset 
för utbildningarna har varit fortsatt högt och 
det har utbildats 1 282 medlemmar, 432 kvinnor 
och 850 män.

En ny partsgemensam, treårig, överenskom-
melse om medel till arbetsmiljöutbildningar 
träffades i slutet på året.

Nordiska folkhögskolan i Genève
Årets kurs hade sju deltagare från LO-för-
bunden; Anders Andersson och Patrik Löfgren 
från Målareförbundet, Frida Cederborg, Fastig-
hets, Jessica Davenius och Kristoffer  Widning 
från Handels, Gladuia Perdrini, Kommunal 
samt Mattias Schulstad, Transport. Kostnaden 
finansierades av LO.

Facket försäkrar
I alla LO-distrikt har distriktskonferenser ge-
nomförts om nyheter i avtalsförsäkringarna.

En bilaga på 12 sidor till tidningen Arbetet 
togs fram. En utåtriktad annonskampanj om 
avtalspension har genomförts under fyra veckor 
med början 13 april. Annonsen har synts i tryckt 
och digital media, på TV och på biografer. En 
kampanj om Föräldrapenningtillägget genom-
fördes i fyra veckor med start den 2 november.

Med anledning av nytt grundmaterial ge-
nomfördes en kurshandledarträff den 20–21 maj 
med 120 deltagare. Den sedvanliga kurshandle-
darträffen genomförds också den 26–27 augusti 
med 120 deltagare.

Under november–december genomfördes en 
ringkampanj i LO-distriktet Norra Sverige och 
Västsverige. 16 personer ringde medlemmar och 
erbjöd försäkringsinformation, 4 509 samtal re-
gistrerades.

Totalt registrerades 68 350 försäkringssamtal 
under hela året, 58 850 under hösten.

Vidareutbildningarna samlade 3 553 deltagare 
under hela året, grundutbildningen 854 delta-
gare.

Lokal och regional verksamhet
Den regionala verksamheten sker via 11 LO-di-
strikt i Norra Sverige, Skåne, Stockholms län, 
Sydost, Västsverige, Dalarna och Gävleborg, 
Jönköpings län, Mellersta Norrland, Mellan-
sverige, Örebro och Värmland och på Gotland.

LO-distrikten har till uppgift att samordna 
förbunden lokalt och regionalt. Viktiga tvär-
fackliga verksamheter som samordnas lokalt 
och regionalt är opinionsbildning, kampanjer 
och andra tvärfackliga aktiviteter, ungdoms-
verksamhet, skolorganisation och skolinforma-
tion, fackliga studier, jobben och sysselsättning-
en samt försäkringsinformationsverksamheten.

Distrikten har under året effektuerat beslutet 
om att inga LO-fack i kommunerna längre ska 
vara egna juridiska personer.

I mars 2015 genomfördes en verksamhetskon-
ferens på Runö med cirka 100 deltagare från 
distrikten. En programpunkt var en organisa-
tionsdiskussion där företrädare för förbundsled-
ningar också medverkade. I övrigt diskuterades 
facklig politisk samverkan och den pågående 
utredningen om LOs ungverksamhet.

Med anledning av kongressrapporten Vägen 
till full sysselsättning och rättvisare löner ge-
nomförde LOs ledning en turné genom Sverige. 
Samtliga distrikt, utom Gotland, arrangerade, 
på olika platser i sitt distrikt, seminarier, samtal, 
arbetsplatsbesök och andra aktiviteter i sam-
band med besöken. Totalt nåddes cirka 3 000 
personer på cirka 20 orter, av budskapet.

Inom ramen för LO presenterar släpptes två 
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rapporter; en om arbetstider och en om föräld-
rapenningtillägget.

Ungdomsverksamheten
LO-distrikten Mellersta Norrland och Nor-
ra Sverige genomförde Facket på vinterjobbet. 
Under två veckor i februari och mars pratade 
fackliga uppsökare med arbetare på turistorter 
i fjällen som bland annat fick information om 
fackets hjälptelefon.

Facket på sommarjobbet har genomförts i alla 
LO-distrikt under juli.

Utvecklingsprojektet Ung framtid startade i 
LO-distriktet Skåne. Man började med att kart-
lägga vilka verksamheter som fungerar bra och 
dåligt i distriktet. Skolinformationen är det 
mest akuta att ta itu med.

Under Almedalsvecka deltog sex unga repre-
sentanter med uppgift att närvara på så många 
seminarier som möjligt, ställa frågor och doku-
mentera. LO Ung medverkade också på SSU-
kongressen med en monter.

Ungdomsforum genomfördes den 18–20 no-
vember med tema ”Vi är nu” och samlade drygt 
200 deltagare. Priset för årets fackliga hjältedåd 
tilldelades Aidan Gribble och Erik Jansson. De 
är studentmedlemmar i Byggnads och får priset 
för sin kamp för bättre utrustning under prak-
tiken för eleverna på byggprogrammet på Tul-
längsgymnasiet i Örebro. Skor och vinterjackor 
är numera standard för alla byggeleverna.

En tvåveckors handledarutbildning genom-
fördes på Runö med 16 respektive 18 deltagare. 
Ungdomsansvarigutbildning med 56 deltagare 
genomfördes i två steg, ett regionalt och ett 
centralt på LO. Ungkurserna som genomförts 
i samtliga LO-distrikt har samlat totalt 1 325 
deltagare. Femte omgången av Bommersviksa-
kademin startade. LO inledde samarbete med 
Wigforsakademin.

I början av året initierade LOs styrelsen en 
utredning om LOs ungverksamhet och ung-
sekreterarens roll. En arbetsgrupp bestående av 
deltagare från LO, förbunden och LO-distrik-

ten tillsattes och en rapport färdigställdes och 
beslutades av styrelsen i december.

Ett nätverk har bildats mellan SSU, unga 
s-riksdagsledamöter, s-studenter och LO Ung 
som syftar till erfarenhetsutbyte men också att 
koppla ihop riksdagsledamöterna med fackligt 
aktiva och SSU regionalt för samarbete.

LOs ungdomssekreterare har också arbetat 
med ungdomsfrågor internationellt. Dels ge-
nom att delta i EFS ungdomskommitté, dels 
genom att vara delaktig i det nordiska nätver-
ket Nordvision. Hon har också deltagit i EFS 
kongress i Paris och NFS kongress i Köge.

Yrkeslandslaget
Inför Yrkes-VM genomfördes tre landslagsträf-
far som innehöll både utbildning och teambuil-
ding för cirka 60 deltagare, experter och ledare.

Vid Yrkes-VM i São Paulo den 11–16 augusti 
samlades cirka 1 200 av de absolut skickligaste 
unga yrkesutövarna i världen för att tävla mot 
varandra i cirka 50 yrkesgrenar. Sverige tog två 
silver och ett brons. Vid hemkomsten bjöd 
Statsminister Stefan Löfven hela yrkeslandsla-
get på lunch som tack för goda insatser.

LO var under året en av initiativtagarna för 
att regeringen skulle utlysa 2016 som yrkesut-
bildningens år.

Högre organisationsgrad
LOs roll i det förbundsgemensamma arbetet för 
en högre facklig organisationsgrad har varit att 
stödja förbunden i arbetet samt att samordna 
gemensamma insatser lokalt och centralt. LO 
sammanställer månadsvis förbundens med-
lemsstatistik och organisationsgrad samt ana-
lyserar detsamma. För 2015 blev den totala med-
lemsökningen i förbunden 1 907 medlemmar.

Novus har genomfört trendmätningar som 
redovisats på Tvärfackliga rådet. En prenume-
ration på Ungdomsbarometern tecknades där 
vi fick möjlighet att påverka frågorna. Vi har 
månadsprenumeration på organisationsgrads-
undersökning från Sifo. 2015 har organisations-
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graden för arbetare minskat med 1,2 procent till 
65 procent.

Alla kan göra något
Det långsiktiga förbundsgemensamma arbetet 
för att motverka främlingsfientlighet, rasism 
och odemokratiska krafter fortsatte under 2015.

Ett antal material har uppdaterats och nya 
har tillkommit, bland annat ett om näthat. I 
december gjordes en 16-sidig bilaga i tidningen 
Arbetet på temat.

Ett seminarium med regeringens nationella 
samordnare mot våldsbejakande extremism, 
Mona Sahlin, arrangerades. LO-distrikten Got-
land och Mellansverige har arrangerat mindre 
seminarier på temat. Ett seminarium genom-
fördes under Almedalsveckan med rubriken 
Hur kommer man in på svensk arbetsmarknad. 
Vid MR-dagarna i Göteborg genomfördes ett 
seminarium på samma tema. LO-distriktet 
Västsveriges rapport Etablerad låg till grund 
för detta seminarium. På LOs representant-
skaps höstmöte genomfördes ett seminarium 
med Livs, Fastighets och Seko. Ett webbsänt 
seminarium hölls också med Kommunal, GS, 
Byggnads och IF Metall i november som mode-
rerades av Malin Hansson på Tvärdrag.

Både nya och gamla handledare har utbildats, 
både på regional och central nivå. En ny påbygg-
nadsutbildning togs fram och genomfördes på 
Runö.

LO-distrikten Mellersta Norrland, Skåne, 
Norra Sverige och Västsverige samt Fastighets, 
Seko, GS och Livs utsågs som pilotdistrikt/-för-
bund. De tilldelades ekonomiska medel för att 
genomföra särskilda projekt, i de flesta fall ut-
bildningar och träffar.

020-verksamheten
Fackets hjälptelefon för sommarjobbande ung-
domar startade i juni och stängdes i augusti. Tre 
personer upprätthöll verksamheten under som-
maren. Under perioden redovisas 1 473 kontak-
ter. Av dem som ringde till Fackets hjälptelefon 

hade 29 procent frågor om lönen. I de flesta fall 
handlade frågan om vilken lön som var den rät-
ta enligt gällande avtal. Det var nästan 11 pro-
cent av frågorna om lönen som handlade om 
att personen inte hade fått någon lön alls för 
sitt arbete.

Efter frågor om lön var det frågor om arbets-
tider och uppsägning/avsked som var vanligast 
förekommande.

Totalt registrerades 2 324 ärenden under hela 
året.

Facket i skolan
Det viktiga arbetet med att organisera skolin-
formationsarbetet fortsätter. För att få bättre 
fart på verksamheten i distrikten inbjöds an-
svariga i distrikt och förbund till konferensen 
Skolupptakt som genomfördes den 11–12 augusti 
och samlade cirka 110 deltagare. Syftet var att 
gemensamt diskutera verksamheten och att del-
tagarna sedan, hemma i distrikten, fortsätter 
träffa varandra och göra gemensamma planer.

LO har inlett samarbete med Sveriges Elev-
kår för att få ytterligare en kontakt och ingång 
till skolan.

LO och LO-förbundens samarbetet med Are-
na skolinformation fortsätter och ett antal nya 
material har kommit under året.

Under året genomfördes 1 317 klassrumspre-
sentationer på gymnasieskolans högskoleförbe-
redande program, Komvux, SFI och folkhög-
skolor.

Materialutveckling och skapande av webb-
platsen Skoltorget har också genomförts under 
året.
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Årsredovisning för LO  
och LO-koncernen
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LOs organisation och uppdrag
Landsorganisationen i Sverige – LO – är en sam-
manslutning av fackliga arbetstagarorganisatio-
ner – förbund.

LO har till uppgift att leda och sam-
ordna LOs och förbundens arbete med 
att tillvarata arbetstagarnas intressen på 
arbetsmarknaden och inom näringslivet.

LOs medlemmar utgör 14 anslutna 
medlemsförbund. Förbunden består i sin 
tur av sammanlagt 1 467 417 medlemmar 
vid räkenskapsårets utgång (1 465 510) va-
rav 53 procent män och 47 procent kvin-
nor.

För att kunna fullfölja sin uppgift ska LO 
närmast verka för:
att de anslutna förbunden organiserar och sam-

mansluter arbetstagare i privat, statlig och 
kommunal tjänst.

att de anslutna förbundens verksamhet bedrivs 
efter enhetliga linjer och under solidarisk 
samverkan varvid gemensamma intressen 
ska beaktas och hänsyn tas till den enskil-
des rätt och samhällets berättigade krav,

att arbetstagarnas intressen i rättsliga och sam-
hällspolitiska frågor tillvaratas,

att utveckla förbindelser med motsvarande or-
ganisationer i Sverige och i andra länder,

att genom medlemskap i internationella fackli-
ga organisationer och i övrigt internationellt 
hävda fackliga intressen samt

att de anslutna förbundens lokala organisatio-
ner samverkar i organiserad tvärfacklig verk-
samhet i LO-distrikten.”

Förvaltningsberättelse 2015

Kongressen är LOs högsta beslutsfattande or-
gan och kongressen styr verksamheten under 
kongressperioden. På kongressen 2004 antogs 
en vision. Visionen lyder som följer.

”Medlemmar som är stolta, kunniga och medvetna. 
En arbetsmarknad med rikstäckande kollektivavtal 
för social rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.  
En välfärd präglad av generositet och solidaritet. 
Ett land präglat av tillväxt och ekonomisk stabilitet. 
Ett land för alla i nära samarbetet med andra länder 
och folk. Det är vår fackliga vision.”

Utifrån Kongressens vision har LOs styrelse i 
juni 2013 beslutat att sammanfatta LOs priorite-
ringar under den kommande kongressperioden 
i fem områden som är lätta att kommunicera.

 – Arbete – LO ska ta fram förslag för att be-
kämpa arbetslöshet och främja sysselsättning 
i ett hållbart och utvecklande arbetsliv och 
samhälle, nationellt och internationellt.

 – Rättvisa – LO ska bekämpa orättvisa skillna-
der på grund av klass och kön, samt verka för 
att skillnaderna i löner och arbetsvillkor mel-
lan arbetare och tjänstemän minskar.

 – Kollektivavtal – LO ska utveckla den svens-
ka kollektivavtalsmodellen. I samarbete med 
fackliga centralorganisationer i andra länder 
ska kollektivavtalsmodellen med tillhörande 
fackliga rättigheter försvaras, stärkas och ut-
vecklas.

 – Starka – LO ska bidra till att öka antalet med-
lemmar i LO-förbunden. Medlemsfrågan är i 
första hand en förbundsfråga

 – Medlemsnära – LO ska märkas i medlemmar-
nas vardag
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Arbete och rättvisa
LO har valt att hantera dessa frågeställning-
ar samlat inom ramen för kongressrapporten 

”Full Sysselsättning och Solidarisk Lönepolitik”. 
Inom projektet har ett antal underlagsrapporter 
tagits fram som behandlar och lägger förslag 
inom de politikområden som påverkar möjlig-
heterna att nå full sysselsättning för både kvin-
nor och män.

Underlagsrapporterna har använts för att 
föra dialog inom fackföreningsrörelsen i syfte 
att modernisera den solidariska lönepolitiken 
med särskilt fokus på ojämlik lönespridning, 
jämställda löner, löneglidning och internatio-
nell konkurrenskraft.

De svenska arbetstagarnas situation på jobbet 
och i samhället påverkas av vad som händer i 
resten av världen. Projektet har därför också ett 
internationellt perspektiv.

Inför LOs kongress 2016 har en slutrapport 
tagits fram som på ett lättillgängligt och effek-
tivt sätt sammanfattar slutsatserna från under-
lagsrapporterna och beskriver en samhällelig 
strategi för att nå full sysselsättning integrerat 
med en modern solidarisk lönepolitik.

Rättvisefrågorna är intimt sammankopplade 
med välfärdspolitiken. LO har därför utarbetat 
flera förslag för att förbättra välfärdssystemen.

LO har bland annat diskuterat och fört fram 
krav på förbättrad barnomsorg och äldreomsorg 
som svarar mot de behov som finns i befolk-
ningen och det som krävs för att arbetsmark-
naden ska fungera väl och målet om full sys-
selsättning ska kunna uppfyllas.

I arbetet med att stärka fackliga rättigheter 
har LO och idrottsrörelsen arbetat med att ta 
fram ett gemensamt dokument med principer 
för mänskliga rättigheter i samband med stora 
idrottsevenemang. Frågan har ytterligare accen-
tuerats i samband med situationen för migrant-
arbetare i Qatar inför fotbolls-VM 2022.

På Europeiska fackliga samorganisationens 
kongress i september diskuterades frågan om 
europeiska minimilöner. Efter omröstning kun-

de EFS-kansliets kompromisstext antas. Det 
innebär att EFS inte kommer att förespråka en 
europeisk minimilön.

LO har under perioden även arbetat med 
policyutveckling och påverkansarbete för ett 
transatlantiskt handels- och investeringsavtal 
mellan EU och USA (TTIP). LO har deltagit 
i arbetet att ta fram en nordisk TTIP policy, 
som tar fasta på den svenska fackliga policyn; 
en positiv grundinställning till ett avtal för 
ökad handel och investeringar, men att regler 
om arbetstagares rättigheter och villkor aldrig 
får betraktas som ett handelshinder.

För att stärka medlemskapet i facket och bi-
dra till medlemsrekryteringen har LOs verk-
samhet bland annat omfattat ”Fackets Hjälp-
telefon” som till stor del handlar om att hjälpa 
ungdomar som kontaktar LO, med råd eller 
hänvisning till LO-förbunden. En annan del av 
verksamheten är att organisera skolinformation 
på SFI, folkhögskolor, Komvux och gymnasie-
skolor med yrkesförberedande program.

I arbetet med synligheten bland förbundens 
medlemmar har det förbundsgemensamma ar-
betet för att motverka rasism och främlings-
fientlighet ”Alla kan göra något” intensifierats. 
Målsättningen är bland annat att stärka förtro-
endevalda och medlemmar i arbetet mot främ-
lingsfientlighet och rasism.

Kongressen 2012 beslutade att LO skulle tyd-
liggöra sin roll som opinionsbildare. LO har där-
för utarbetat en opinionsbildningsstrategi för 
åren 2013–2016. Utgångspunkten har varit att 
påverka samhället på tre nivåer. Genom direkt 
påverkan, facklig-politisk samverkan och opi-
nionsbildande påverkan. Detta har bland annat 
resulterat i att LO utsetts till årets opinions-
bildare i Almedalen och medfört att LO har 
kunnat påverka regeringens agenda för man-
datperioden.

Personal
Under hösten 2015 har en individuell föränd-
ringsprofil genomförts med samtliga anställda. 
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Syftet är att skapa en sund och god arbetsplats 
med bra arbetsförhållanden samt ge möjlighet 
till balans mellan arbete och fritid.

För att följa upp den psykosociala arbets-
miljön på LO-kansliet genomförs årligen en 
arbetsmiljöenkät. Resultaten följs upp av en-
hetscheferna samt skyddskommittén som tar 
fram eventuella åtgärdsförslag.

Nio personer har rekryterats till LO under 
året och 15 personer har slutat. LO eftersträvar 
en jämn könsfördelning inom alla yrkesgrup-
per, vilket möjliggjorts under verksamhetsåret.

Väsentliga finansiella händelser under 
verksamhetsåret
LOs intäkter är i stor utsträckning baserade på 
förbundens medlemsantal och på LO represen-
tantskaps beslut om medlemsavgiftens storlek. 
Medlemsavgiftens storlek bestäms utifrån för-
ändringen av förbundens medlemsintäkter. För 
räkenskapsåret ökade det totala antalet med-
lemmar i förbunden.

Under året har renovering av ventilation och 
ytskikt genomförts av fyra våningsplan i LO-
kansliets lokaler vid Norra Bantorget.

Moderföretagets resultat och ställning
Medlemsavgifterna uppgick till 262,5 mkr 
(255,1 mkr). Medlemsförbunden betalar till LO 
en avgift baserad på varje förbunds medlems-
antal vilket motsvarar cirka 191–211 kronor per 

medlem och år. Medlemsavgiften till LO per 
medlem höjdes inför verksamhetsåret 2009 ef-
ter att ha varit oförändrad sedan 1991 och följer 
numera förbundens medlemsintäkter.

Resterande del av den fackliga verksamhetens 
intäkter uppgick till 251,1 mkr (245,6 mkr). Öv-
riga intäkter bestod i huvudsak av anslag från 
statliga myndigheter och andra organisationer 
bland annat AFA Försäkring. Kostnaden för 
verksamheten uppgick till 539,0 mkr (549,6 
mkr). I detta ingår bidrag till närstående orga-
nisationer. Under räkenskapsåret har totalt 33,2 
mkr (35,4 mkr) lämnats som anslag och med-
lemsavgifter till närstående bland annat Arbe-
tarrörelsens arkiv, EFS, FFI.

LO strävar med den ekonomiska verksamhe-
ten att nå kostnadstäckning för den fackliga 
verksamheten. LOs resultat för den fackliga 
verksamheten uppgick till − 25,4 mkr (− 45,9 
mkr). Årets resultat blev 0,6 mkr (− 15,1 mkr).

LO äger fyra fastigheter i Stockholm. Skolan 
1 används för LO-kansliets verksamhet. Övriga 
fastigheter är uthyrda.

Eget kapital
För närvarande har LO inga räntebärande skul-
der. LO ska hålla en ekonomisk konfliktbered-
skap genom hög likviditet i finansförvaltningen 
alternativt med tillgångar med gott belånings-
värde vilket fastighetsinnehavet utgör.

Kongressen år 2008 beslutade att LOs bund-

LOs fastighetsinnehav

Fastighet Ort/land Typ Kvadrat-
meter

Bokfört
värde

Skolan 1 Stockholm kontor 5 120 57 493
Skolan 2 Stockholm kontor 4 007 24 391
Blåkulla 8 Stockholm bostäder 359 1 597
Blåkulla 9 Stockholm bostäder 337 1 305
Summa 9 823 84 786
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na egna kapital ska motsvara det belopp som 
fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999 
och värdesäkras genom att det, genomsnittligt 
över kongressperioden, ska finnas tillgångar 
vars marknadsvärde minst är lika stort som det 
bundna egna kapitalet ökat med konsument-
prisindex från basår 2000.

Som framgår av tabellen uppgick LOs egna 
kapital vid räkenskapsårets utgång till 1 323 mkr 
(1 322 mkr). Det värdesäkrade egna kapitalet 
för 2015 uppgick till 1 446 miljoner kronor att 
jämföra med de genomsnittliga tillgångarna 
på 3 584 miljoner kronor. Detta innebär att 
kongressens krav på eget kapital är tillgodosett.

Nedan redovisas marknadsvärdet av LO-kon-
cernens tillgångar såsom justerat eget kapital. 
Det justerade egna kapitalet är beräknat som 
koncernens redovisade egna kapital justerat 
med skillnaden mellan det bokförda värdet och 
marknadsvärdet av byggnader och mark samt 
kortfristiga placeringar. Hänsyn har tagits till 
minoritetens andel och latent skatt. Eventuellt 
övervärde av andelar i intresseföretag har inte 
beaktats. Marknadsvärden för byggnader och 
mark följer av koncernens redovisningsprinci-
per som redovisas i not 12.

LOs utveckling av eget kapital 2015–2011 (moderföreningen)

Tkr 2015 2014 2013 2012 2011

Bundet eget kapital
Bundna reserver 1 193 081 1 193 081 1 193 081 1 193 081 1 193 081

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 114 439 129 512 115 942 164 309 − 63 199
Reserverade medel 14 540 14 540 40 653 32 542 40 124
Årets resultat 570 − 15 072 − 12 543 − 40 252 219 926

Summa eget kapital 1 322 630 1 322 061 1 337 133 1 349 680 1 389 932

LO-koncernens justerade egna kapital 2015–2011

Tkr 2015 2014 2013 2012 2011

Eget kapital 2 518 917 2 433 826 2 353 546 2 364 197 2 372 037
Övervärde fastigheter 1 575 127 1 247 018 1 084 705 905 150 859 533
 avgår minoritet – 544 916 – 413 821 – 352 666 – 273 145 – 262 449
Övervärde korta placeringar 310 111 357 904 272 581 110 817 186 229
Summa övervärde före skatt 1 340 322 1 191 101 1 004 620 742 822 783 313
Skatt 22 % – 294 871 – 262 042 – 221 016 – 163 421 – 172 329
Justerat Eget Kapital efter skatt 3 564 368 3 362 885 3 137 150 2 943 598 2 983 021
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Framtida utveckling
I LOs omvärldsanalys har ett antal utmaningar 
och hot identifierats. Det mesta härrör sig till 
arbetsmarknaden där skillnaderna mellan olika 
grupper i arbetslivet och samhället ökar.

En växande grupp arbetstagare har fått säm-
re villkor på arbetsmarknaden med hög arbets-
löshet och försämrad arbetslöshetsförsäkring. 
Samtidigt har kvinnor fortsatt sämre löner och 
arbetsvillkor än män och det blir allt svårare 
för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Osäkerheten och otryggheten hos arbetstagarna 
skapar oro inför framtiden vilket bidrar till att 
stödet för antidemokratiska och främlingsfient-
liga rörelser ökar. Detta är frågor som står högt 
på agendan under kommande år.

Migrationspolitik och i synnerhet flykting-
ars möjlighet till inträde på arbetsmarknaden 
kommer att vara ett aktuellt område de när-
maste åren.

Medlemsfrågan är en viktig faktor som 
påverkar både LOs och förbundens ekonomi 
och därigenom möjligheterna att genomföra 
facklig verksamhet. Under år 2014 förlorade 
medlemsförbunden 4 162 av sina aktiva 
medlemmar. För år 2015 ökade antalet aktiva 
medlemmar med 5 122. Inför kongressen 
2016 finns ett antal motioner som berör LOs 
organisation, uppdrag och finansiering. Dessa 
kommer, med stor sannolikhet, påverka både 
verksamhet och ekonomi under kommande 
kongressperiod.

Hållbarhet
Förutom att LO har arbetstagares rättigheter 
som huvudsaklig inriktning, beaktar LO all-
tid hållbarhetsaspekten i sina finansiella place-
ringar. LO utesluter investeringar i företag som 
förknippas med oacceptabla arbetsförhållan-
den, kriminell verksamhet, pornografi, miljö-
förstöring eller bristande produktsäkerhet. LOs 
ägande ska baseras på de universella värderingar 
som utrycks i FNs allmänna förklaringar om 
de mänskliga rättigheterna samt FNs konven-

tion om medborgerliga och politiska rättigheter 
(1966) samt FNs konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter (1966). Den 
Internationella Arbetstagarorganisationen ILOs 
konventioner är vägledande för all placerings-
verksamhet. LOs styrelse har även fattat beslut 
om att kunna investera i verksamhet som kan 
påverka framtida generationers möjligheter.

I LO-koncernens fastighetsverksamhet läggs 
stor vikt på miljö- och energifrågor vilket har 
fastlagts i Bantorget Egendoms ägarpolicy.

Koncernen
LO såg under 2014 över sin organisation och 
verksamhet i syfte att få en tydligare struktur 
och en bättre styrning. Uppdelning i facklig 
verksamhet och kommersiell verksamhet har 
genomförts genom att i princip samtliga af-
färsdrivna dotterbolag har allokerats in under 
Bantorget Förvaltning AB (org.nr 556057-7388). 
Den kommersiella verksamheten har delats upp 
i två ben. Finansiella tillgångar har samlats i 
Bantorget Finans AB (org.nr 556152-4595) med-
an fastighetsbolag och rörelsedrivande dotter-
bolag har samlats under Bantorget Egendom AB 
(org.nr 556956-0040) som utgör underkoncern.

Landsorganisationen är därmed moderföre-
tag till följande dotterföretag: Bantorget För-
valtning AB (100 %), Bilda Förlag F o D Ek för-
ening org.nr 702000-2601 (96 %) samt LO-TCO 
Rättsskydd AB org.nr 556150-9257 (90 %).

Bantorget Förvaltning AB är i sin tur moder-
företag till Bantorget Finans AB (100 %), Ban-
torget Egendom AB (100 %), LO ServiceCenter 
AB org.nr 556638-0464 (100 %) och Bantorget 
Grafiska AB org.nr 556987-6740 (100 %).

Resultat och ställning
Koncernen har under året omsatt 886,1 mkr 
(900 mkr) och redovisar ett resultat före skatt 
med 143,6 mkr (125 mkr). Resultatet från finan-
siella investeringar uppgick till 103,7 mkr (110 
mkr). Årets resultat uppgår till 106,7 mkr (90 
mkr).
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Fastighetsförvaltning
Bantorget Egendom AB är moderföretag för 
fastighetsbolagen och de rörelsedrivande bola-
gen. Fastighetsverksamheten utgörs av ett fler-
tal kommersiella fastigheter huvudsakligen 
belägna i centrala Stockholm. Dessutom äger 
koncernen hotellverksamhet i Italien och samt 
en mindre kontorsfastighet i Bryssel. Markut-
veckling bedrivs i tre markområden i Stock-
holms omnejd med syfte att exploatera dessa 
till planlagd kvartersmark.

Koncernens omsättning uppgick till 301,4 
mkr (305,1) och årets resultat blev 29,3 mkr 
(– 0,8). Koncernens hyresintäkter uppgick till 
149,3 mkr (142,8).

Finansförvaltning
Bantorget Finans AB bedriver förvaltning av 
värdepapper. Bolagets omsättning uppgick till 
0 mkr (0 mkr) och årets resultat blev 41,5 mkr 
(− 0,2 mkr).

Bolagets finansiella tillgångar utgörs i huvud-
sak av andelar i värdepappersfonder. Den finan-
siella verksamheten har inriktats på lägre risk 
och högre direktavkastning.

Den låga räntan i omvärlden, tillsammans 
med den geopolitiska oron i Asien under hösten 
har påverkat avkastningen negativt. Den posi-
tiva utvecklingen på aktiemarknaden i början 
av året medförde att vinsthemtagningar har ge-
nomförts.

Bolaget har i sitt placeringsreglemente defi-
nierat och tydliggjort de risker bolaget avser att 
ta i sin finansförvaltning och balanserat dessa 
genom god diversifiering. Ett led i diversifie-
ringen är att bolaget har både ränte- och aktie-
portföljer. I ränteportföljen finns förutom rän-
tebärande placeringar, även derivat i valutor för 
att reducera risken för valutakursförluster.

Bolaget utsätts i sin finansförvaltning för fi-
nansiella risker vilket inkluderar förändringar 
i priser på såväl aktie- som räntemarknad. I 

LO-koncernens resultat 2015–2011

Tkr 2015 2014 2013 2012 2011

Facklig verksamhet – 26 049 – 48 301 – 64 518 – 82 802 – 56 918
Fastighetsförvaltning 77 118 54 500 53 475 44 760 22 131
Hotell och konferensverksamhet 223 224 712 – 48 4 912
Juridisk verksamhet – 874 – 227 – 1 516 – 1 565 – 863
Övrigt tryckeri, ekonomiservice m m – 7 249 1 809 – – –
Övrig verksamhet 98 3 422 – 3 512 – 1 033 – 448
Finansnetto* 100 316 110 513 27 526 67 757 310 346
Upplösning av omstruktureringsreserv 0 2 936 4 700 0 0

Resultat efter finansiella poster 143 583 124 876 16 867 27 069 279 160

Skatter – 36 924 – 34 640 – 17 242 – 15 517 – 30 566
Minoritetens andel av årets resultat – 18 020 – 11 890

Årets resultat 106 659 90 236 – 375 – 6 468 236 704

Flerårsjämförelsen har ej omräknats enligt K3 för åren 2011–2012.
* I finansförvaltningen 2011 ingår realisationsvinst med 208,4 mkr avseende försäljning av aktier i Fastighets AB Barnhuset 20 och 

Fastighets AB Barnhuset 25.
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ränteförvaltningen exponeras även bolaget för 
motpartsrisk (kreditrisk). I samband med att 
en betydande del av aktieexponeringen är mot 
utlandet inkluderas även valutarisk.

Bolaget beaktar alltid den etiska aspekten 
i sin placeringsverksamhet. Bolaget utesluter 
investeringar hos förvaltare eller i fonder som 
förknippas med oacceptabla arbetsförhållanden, 
kriminell verksamhet, pornografi, miljöförstö-
ring eller bristande produktsäkerhet. Bolagets 
ägande ska baseras på de universella värderingar 
som utrycks i FNs allmänna förklaringar om 
de mänskliga rättigheterna samt FNs konven-
tion om medborgerliga och politiska rättigheter 
(1966) samt FNs konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter (1966). Den 
Internationella Arbetstagarorganisationen ILOs 
konventioner är vägledande för all placerings-
verksamhet.

Avkastningen på aktier och räntor har under 
året uppgått till 2,8 procent, (13,7 %).

Marknadsvärdet uppgick den 31 december 
2015 till 1 454 mkr att jämföras med 1 418 mkr 
vid årets ingång.

Dotterföretagen
LO-TCO Rättsskydd AB ägs till största delen av 
LO och resterande del ägs av TCO. Bolaget till-
handahåller juridisk service i huvudsak inom 
området arbetsrätt till LO och TCO med an-
slutna förbund. Därigenom bereds närmare 3 
miljoner medlemmar möjlighet till rättshjälp.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 58,5 
mkr (63 mkr). Årets resultat uppgick till – 0,7 
(– 1,4 mkr). Av bolagets nettoomsättning avser 
1,1 procent LO (0,9 %).

Bantorget Förvaltning AB är moderbolag i den 
affärsdrivande koncernen och svarar därmed för 
att LOs insyn och påverkan i koncernen säker-
ställs via styrelsernas uppdrag och återrappor-
tering. Bolagets nettoomsättning uppgick till 6 
mkr (7 mkr). Årets resultat uppgick till 14 mkr 
(84 mkr).

Bilda förlag och Idé, Ekonomisk Förening ägs 

till största delen av LO och resterande del ägs av 
Livs och Seko. Föreningen bedriver folkbildning 
genom utgivning av böcker och studiematerial. 
Byråverksamheten fokuserar på opinionsbild-
ning, informationskampanjer och medlems-
kommunikation. Föreningens nettoomsättning 
uppgick till 10,1 mkr (17,5 mkr). Årets resultat 
uppgick till – 2,4 mkr (2,3mkr). Av föreningens 
nettoomsättning avser 43 procent LO (24 %).
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LO-koncernens resultaträkning (tkr)

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31

Verksamhetens intäkter 2
Förbundsavgifter 262 528 255 079
Övriga intäkter 6 626 159 645 745
Förändring av lager av pågående arbeten för annans räkning – 2 583 – 698

886 104 900 126
Verksamhetens kostnader
Råvaror och förnödenheter – 24 453 – 30 578
Handelsvaror – 3 362 – 3 238
Externa kostnader 5, 6 – 527 825 – 543 219
Personalkostnader 3, 4 – 242 636 – 260 963
Av- och nedskrivningar 11, 12, 13 – 55 517 – 56 274
Andel i intresseföretags resultat efter skatt 10 956 5 573

– 842 837 – 888 699

Återförd omstruktureringsreserv 0 2 936

Verksamhetens resultat 2 43 267 14 363

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från försäljning dotterbolag 5 869 0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 28 140 25 316
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 88 855 106 351
Räntekostnader och liknande resultatposter – 22 548 – 21 154

100 316 110 513

Resultat efter finansiella poster 143 583 124 876

Skatt 10 – 36 924 – 34 640
Årets resultat 106 659 90 236

Hänförligt till:
Moderföretagets ägare 87 273 75 135
Minoritetsintresse 19 386 15 101
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LO-koncernens balansräkning (tkr)

2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och  
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

11 249 100

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 12 1 326 689 1 362 382
Inventarier 13 65 979 62 929
Pågående nyanläggningar 14 15 680 5 671

1 408 348 1 430 982
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 17 86 748 74 111
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 400 985 405 195
Uppskjutna skattefordringar 28 5 293 5 990
Andra långfristiga fordringar 19 241 060 234 097

734 086 719 393
Summa anläggningstillgångar 2 142 683 2 150 475

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 2 290 1 344
Färdiga varor och handelsvaror 1 115 1 305

3 405 2 649
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 37 620 27 494
Fordringar hos intresseföretag 8 935 8 935
Skattefordran 43 438 48 368
Övriga fordringar 5 247 8 824
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 57 095 51 628

152 335 145 249

Kortfristiga placeringar 21 1 156 624 1 085 282

Kassa och bank 356 221 246 193
Summa omsättningstillgångar 1 668 585 1 479 373
Summa tillgångar 3 811 268 3 629 848
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LO-koncernens balansräkning (tkr)

2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 22
Bundet eget kapital
Bundna reserver 1 193 081 1 193 081

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel 23 14 540 14 540
Balanserad vinst 1 311 296 1 226 205
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets koncern 2 518 917 2 433 826

Minoritetsintressen 243 138 248 790

Summa eget kapital 2 762 055 2 682 616

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 25 64 856 62 331
Avsättningar för uppskjuten skatt 28 37 207 38 345
Övriga avsättningar 26, 27 2 302 4 287
Summa avsättningar 104 365 104 963

Långfristiga skulder 29, 30
Skulder till kreditinstitut 611 382 614 577
Övriga långfristiga skulder 11 731 9 382
Summa långfristiga skulder 623 113 623 959
 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 9 095 7 421
Förskott från kunder 697 813
Leverantörsskulder 90 548 78 736
Skatteskuld 41 756 32 535
Övriga skulder 103 115 26 888
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 76 524 71 917
Summa kortfristiga skulder 321 735 218 310

Summa eget kapital och skulder 3 811 268 3 629 848

Ställda säkerheter 32 709 849 735 805
Ansvarsförbindelser 33 97 634 113 431
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LO-koncernen kassaflödesanalys (tkr)

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar 879 497 889 556
Utbetalningar – 703 403 – 857 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före betalda räntor och inkomstskatter 176 094 32 540
Erhållen ränta 17 615 6 506
Erhållna utdelningar 39 931 41 472
Erlagd ränta – 22 548 – 21 154
Betald skatt – 18 236 – 14 976
Kassaflöde från den löpande verksamheten 192 856 44 388
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i imateriella anläggningstillgångar – 200 0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 35 002 – 40 194
Sålda materiella anläggningstillgångar – 1 912 4 725
Investeringar i dotterföretag 0 3 480
Sålda andelar i dotterföretag 7 747 0
Investeringar i intresseföretag – 5 089 – 28 590
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 22 189 – 151 931
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 18 977 766
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar – 22 161 172 038
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 59 829 – 39 706
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 15 742 382
Amortering av skuld – 15 341 – 14 160
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder 1 590 171
Utdelning/tillskott till/från minoritet – 24 990 – 19 992
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 22 999 – 33 599
 
Årets kassaflöde 110 028 – 28 917
Likvida medel vid årets början 246 193 275 110
Likvida medel vid årets slut 356 221 246 193
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LO moderföretagets resultaträkning (tkr)

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader
Förbundsavgifter 262 528 255 079
Bidrag 220 823 220 787
Övriga intäkter 30 286 24 866
Summa fackliga verksamhetens intäkter 2, 34 513 637 500 732

Avgifter och anslag till andra organisationer – 35 460 – 35 428
Externa kostnader 5, 6 – 380 792 – 394 015
Personalkostnader 3, 4 – 120 133 – 116 384
Avskrivningar enligt plan – 3 301 – 3 757
Summa fackliga verksamhetens kostnader 2, 34 – 539 686 – 549 584

Upplösning strukturfond 0 2 936

Fackliga verksamhetens resultat – 26 049 – 45 916

Resultat från fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter 10 645 11 063
Övrig omsättning 0 0
Externa kostnader 5, 6 – 6 359 – 7 244
Personalkostnader 3, 4 – 171 – 2 287
Avskrivningar enl plan – 2 646 – 3 188
Resultat från fastighetsförvaltning 1 469 – 1 656

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 5 892 0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 7 323 8 355
Ränteintäkter från koncernföretag 18 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 272 660
Räntekostnader och liknande resultatposter – 22 – 7
Resultat från finansiella investeringar 13 483 9 008

Resultat efter finansiella poster – 11 097 – 38 564

Bokslutsdispositioner 9 24 772 26 983
Skatt 10 – 13 105 – 3 491
Årets resultat 570 – 15 072
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LO moderföretagets balansräkning (tkr)

2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 12 90 822 94 663
Inventarier 13 14 382 9 392
Pågående nyanläggningar 14 7 199 296

112 403 104 351
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 15 1 267 836 1 130 164
Fordringar hos koncernföretag 16 3 000 3 000
Andelar i intresseföretag 17 2 665 28 715
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 91 214 91 232
Andra långfristiga fordringar 19 388 105 695

1 365 103 1 358 806
Summa anläggningstillgångar 1 477 506 1 463 157

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 20 363 10 003
Fordringar hos koncernföretag 3 663 1 763
Fordringar hos intresseföretag 8 935 8 935
Skattefordran 39 945 43 800
Övriga fordringar 550 1 480
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 23 396 15 595

96 852 81 576

Kassa och bank 84 763 67 824
Summa omsättningstillgångar 181 615 149 400
Summa tillgångar 1 659 121 1 612 557
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LO moderföretagets balansräkning (tkr)

2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 22
Bundet eget kapital 1 193 081 1 193 081

Ändamålsbestämda medel 23 14 540 14 540
Balanserat kapital 114 439 129 512
Årets resultat 570 – 15 072
Summa eget kapital 1 322 630 1 322 061
Obeskattade reserver 24 98 529 127 529

Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt 28 48 91
Övriga avsättningar 25, 26 58 252 56 242
Summa avsättningar 58 300 56 333

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 81 349 61 234
Skulder till koncernföretag 50 029 13 418
Övriga skulder 3 351 2 788
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 44 933 29 194
Summa kortfristiga skulder 179 662 106 634

Summa eget kapital och skulder 1 659 121 1 612 557

Ställda säkerheter 32 – –
Ansvarsförbindelser 33 12 366 28 666
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LO moderföretagets kassaflödesanalys (tkr)

2015-01-01– 
2015-12-31

2014-01-01– 
2014-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar 512 952 882 151
Utbetalningar – 479 946 – 1 093 742
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före betalda räntor och inkomstskatter 33 006 – 211 591
Erhållen ränta 7 347 3 485
Erhållna utdelningar 95 6 256
Erlagd ränta – 22 – 7
Betald skatt – 9 250 – 13 982
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 176 – 215 839

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 555
Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 14 002 – 4 873
Investeringar i dotterbolag 0 – 351 696
Försäljning dotterföretag 139 018 449
Förvärv intresseandel – 290 – 26 340
Försäljning intresseföretag 0 5 982
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 138 963 – 111 280
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 0 337 389
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar 0 348 526
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 14 237 198 712

Årets kassaflöde 16 939 – 17 127
Likvida medel vid årets början 67 824 84 951
Värdereglering kortfristiga placeringar
Likvida medel vid årets slut 84 763 67 824
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Noter (tilläggsupplysningar)
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Års- och koncernredovisningarna upprättas 
med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Koncernredovisning
Landsorganisationen i Sverige (LO) upprät-
tar koncernredovisning. Företag där LO inne-
har majoriteten av rösterna på bolagsstämman 
och företag där LO genom avtal har ett bestäm-
mande inflytande klassificeras som dotterföre-
tag och konsolideras i koncernredovisningen. 
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om 
finansiella anläggningstillgångar. Dotterföreta-
gen inkluderas i koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur kon-
cernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. Koncernens 
bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det be-
stämmande inflytandet erhålls. Identifierbara 
tillgångar och skulder värderas inledningsvis till 
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Mino-
ritetens andel av de förvärvade nettotillgångar-
na värderas till verkligt värde. Mellanhavanden 
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 
Dotterföretag i andra länder upprättar sin års-
redovisning i utländsk valuta. Vid konsolide-
ringen omräknas posterna i dessa företags ba-
lans- och resultaträkningar till balansdagskurs 
respektive avistakurs. De valutakursdifferenser 
som uppkommer redovisas i ackumulerade va-
lutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Intresseföretag
Som intresseföretag betraktas de företag som inte 
är dotterföretag men där moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar minst 20 procent av röster-
na för samtliga andelar. Andelar i intresseföretag 

redovisas i koncernredovisningen till kapitalan-
delsmetoden och i moderföretag och enskilt dot-
terföretag till anskaffningsvärdemetoden.

Utländska valutor
Beträffande värdering av transaktioner och ba-
lansposter när valutasäkring tillämpas, se av-
snittet om finansiella instrument, underrub-
riken dokumenterade säkringar av finansiella 
skulder i utländsk valuta.

Intäkter
Moderföretagets och koncernens intäkter redo-
visas till det verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas.

Medlemsintäkter
Medlemsavgifter redovisas enligt bokförings-
mässiga grunder vilket innebär att intäkten be-
räknas som ett årsgenomsnitt av varje medlems-
förbunds antal medlemmar

Bidrag och anslag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att 
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att er-
hålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för 
att täcka vissa kostnader (till exempel för admi-
nistration) redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag 
som hänför sig till en anläggningstillgång mins-
kar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värde-
ras till det verkliga värdet av den tillgång som 
organisationen fått eller kommer att få.

Juridiska tjänster
För tjänsteuppdrag avseende juridiska tjänster 
till fast pris redovisas de inkomster och utgifter 
som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag 
som intäkt respektive kostnad i förhållande till 
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen 
(successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdig-
ställandegrad bestäms genom att nedlagda ut-
gifter på balansdagen jämförs med beräknade 
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totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag 
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redo-
visas intäkter endast i den utsträckning som 
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter 
som sannolikt kommer att ersättas av bestäl-
laren. En befarad förlust på ett uppdrag redovi-
sas omgående som kostnad. För tjänsteuppdrag 
på löpande räkning redovisas inkomsten som 
är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som 
intäkt i takt med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Hyresintäkter
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hy-
resavtal och intäktsredovisas i den period ut-
hyrning sker. Intäkterna redovisas netto ex-
klusive mervärdesskatt. I tillämpliga fall ingår 
tjänster som bolaget tillhandahåller såsom el 
och värme. Förskottsbetalda hyror redovisas 
som förutbetalda hyresintäkter.

Konferens och rekreation
Koncernen äger och förvaltar två hotell och 
konferensanläggningar varav en belägen i Ita-
lien. Försäljning av hotelltjänster och konferens 
intäktsredovisas i sin helhet när tjänsten utförts.

Finansiella intäkter
Koncernen har finansiella intäkter i form av ut-
delningar på kortfristiga placeringar, ränteintäk-
ter, realisationsvinster på köp och försäljningar 
av kortfristiga placeringar, resultat från andelar 
i handelsbolag och i förekommande fall försälj-
ningar av andra finansiella anläggningstillgångar.

De finansiella intäkterna redovisas när rätten 
till dessa är säkerställd.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i koncernen utgörs 
av lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård. Ersättningar redovisas 
som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut 
en ersättning.

Pensionsförpliktelser
Koncernen har två pensionssystem, ett för-
månsbestämt och ett premiebestämt. Båda pen-
sionssystemen regleras i respektive gällande kol-
lektivavtal. Koncernen är skyldig att löpande 
avsätta medel för det förmånsbaserade systemet 
till pensionsstiftelse.

Åtaganden som inte är avsatta i pensionsstif-
telse redovisas som en avsättning i balansräk-
ningen.

Inkomstskatt
Koncernen är inte skattskyldig för den fackliga 
verksamheten, däremot för den näringsverksam-
het som bedrivs genom sin fastighets-, hotell- och 
konferensverksamhet samt kapitalförvaltning.

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesat-
ser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skat-
tesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende 
temporära skillnader som hänför sig till inves-
teringar i dotterföretag redovisas inte i koncern-
redovisningen då moderföretaget i samtliga fall 
kan styra tidpunkten för återföring av de tempo-
rära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt 
att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den utsträckning det är san-
nolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången. När 
en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponen-
tens anskaffningsvärde aktiveras.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om 
fastigheten väntas ge upphov till framtida kost-
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nader för rivning och återställande av platsen. I 
sådana fall görs en avsättning och anskaffnings-
värdet ökas med samma belopp.

Realisationsvinst respektive realisationsför-
lust vid avyttring av en anläggningstillgång re-
dovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Öv-
rig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda nytt-
jandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i 
resultaträkningens poster avskrivningar enligt 
plan. Koncernens mark har obegränsad nytt-
jandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskriv-
ningsmetod används för övriga typer av mate-
riella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader Koncernen Moderföretaget
Stommar 100 år 100 år
Fasader 50 år 50 år
Rör, tak, hissar 40 år 40 år
El, ventilation, fönster 30 år 30 år

Inventarier 3–10 år 3–10 år

När det finns en indikation på att en tillgångs 
värde minskat, görs en prövning av nedskriv-
ningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvär-
de som är lägre än det redovisade värdet, skrivs 
den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning 
av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna 
på de lägsta nivåer där det finns separata iden-
tifierbara kassaflöden (kassagenererande enhe-
ter). För tillgångar, andra än goodwill, som ti-
digare skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras. I resultat-
räkningen redovisas nedskrivningar och åter-
föringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med 
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att fi-

nansiella instrument värderas utifrån anskaff-
ningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i ba-
lansräkningen inkluderar värdepapper, kund-
fordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
koncernen blir part i instrumentets avtalsmäs-
siga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräk-
ningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker 
och förmåner som är förknippade med ägande-
rätten. Finansiella skulder tas bort från balans-
räkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassifi-
ceras som anläggningstillgångar. Fordringar tas 
upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värde-
ringar i enlighet med lägsta värdets princip till 
det lägsta av anskaffningsvärde och marknads-
värde. I posten kortfristiga placeringar ingår an-
delar i värdepappersfonder.

Räntebärande värdepapper, certifikat och 
bankdepositioner förvärvade i syfte att innehas 
till inlösningstidpunkten värderas vid förvärvet 
till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan an-
skaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras 
så att räntan under innehavstiden är konstant. 
Övriga obligationer värderas till anskaffnings-
värde. Alla transaktioner med värdepapper re-
dovisas på affärsdagen.
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Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier och an-
delar samt innehav av räntebärande tillgångar. 
Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingå-
ende i posten redovisas inledningsvis till anskaff-
ningsvärde. I efterföljande redovisning värderas 
aktierna till anskaffningsvärde med bedömning 
av om nedskrivningsbehov föreligger. De rän-
tebärande tillgångarna redovisas i efterföljande 
redovisning till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat 
med eventuell reservering för värdeminskning.

Värdepappersportföljer
Koncernen har en värdepappersportfölj, bestå-
ende av andelar i värdepappersfonder med allo-
kering mot aktier och räntor samt en mindre del 
hedgefond. Värdepappersfonderna ingår i posten 
kortfristiga placeringar i balansräkningen. För de 
instrument som ingår i någon av dessa tillämpas 
värderingsprincipen på portföljen som helhet. 
Det innebär att vid prövning av lägsta värdets 
princip samt prövning av nedskrivningsbehov 
avräknas orealiserade förluster mot orealiserade 
vinster inom respektive värdepappersfond.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisa-
de beloppet från det belopp som ska återbeta-
las vid förfallotidpunkten periodiseras mellan-
skillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Häri-
genom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Koncernen utnyttjar så kallade ränteswapar för 
att hantera ränterisken som uppstår vid uppta-
gande av lån till rörlig ränta. För dessa transak-
tioner tillämpas normalt säkringsredovisning. 
När transaktionen ingås, dokumenteras förhål-

landet mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten, liksom även koncernens mål 
för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin 
avseende säkringen. Koncernen dokumenterar 
också företagets bedömning, både när säkring-
en ingås och fortlöpande, av huruvida räntes-
waparna som används i säkringstransaktioner 
i hög utsträckning är effektiva när det gäller 
att motverka förändringar i kassaflöden som är 
hänförliga till de säkrade posterna.

Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om · säkringsin-
strumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 
in, eller säkringsrelationen inte längre uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt re-
sultat från en säkringstransaktion som avbryts i 
förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Nedskrivningsprövning av  
finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedömer koncernen om det 
finns någon indikation på nedskrivningsbehov 
i någon av de finansiella anläggningstillgång-
arna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående. Nedskrivning redovi-
sas i resultaträkningsposten Resultat från övriga 
värdepapper och fordringar som är anläggnings-
tillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas indivi-
duellt för finansiella anläggningstillgångar som 
är väsentliga. Exempel på indikationer på ned-
skrivningsbehov är negativa ekonomiska om-
ständigheter eller ogynnsamma förändringar i 
företag som koncernen har investerat i.

Nedskrivning för tillgångar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde beräknas som skill-
naden mellan tillgångens redovisade värde och 
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskatt-
ning av de framtida kassaflödena diskonterade 
med tillgångens ursprungliga effektivränta. Om 
nedskrivning sker fastställs nedskrivningsbe-
loppet som skillnaden mellan det redovisade 
värdet och det högsta av verkligt värde med av-
drag för försäljningskostnader och nuvärdet av 
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framtida kassaflöden (som baseras på företags-
ledningens bästa uppskattning).

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Inku-
ransrisker har därvid beaktats.

Anskaffningsvärdet fastställs med använd-
ning av först in, först ut-metoden (FIFU). För 
råvaror ingår alla utgifter som är direkt hän-
förliga till anskaffningen av varorna i anskaff-
ningsvärdet. I egentillverkad produktion består 
anskaffningsvärdet av externa tillverknings-
kostnader med skäligt tillägg för interna till-
verkningskostnader.

Pågående arbeten för annans räkning
Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande 
räkning resultatredovisas i den takt uppdraget 
utförs och faktureras. Ej fakturerat arbete vid 
årets slut värderas till aktuellt försäljningspris.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en le-
gal eller informell förpliktelse och en tillförlit-
lig uppskattning av beloppet kan göras. Koncer-
nen gör avsättningar för pensioner som inte är 
avsatta i pensionsstiftelse och redovisas därmed 
som en avsättning i balansräkningen. Avsätt-
ningar för omstrukturering görs när det före-
ligger en fastställd och utförlig omstrukture-
ringsplan och berörda personer har informerats.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar en-
dast transaktioner som medför in- eller utbetal-
ningar. Som likvida medel klassificeras, förutom 
kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
placeringar som handlas på en öppen marknad 
till kända belopp.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper 

tillämpas i moderföretaget som i koncernen, 
förutom i de fall som anges nedan.

Förändringar av obeskattade reserver redo-
visas som bokslutsdispositioner i resultaträk-
ningen. Obeskattade reserver redovisas med 
bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den 
uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till 
reserverna. Koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas 
till anskaffningsvärde efter avdrag för eventu-
ella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som betalats för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Ut-
delning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Bundet eget kapital bestäms i enlighet med 
ett kongressbeslut år 2008 då LOs bundna egna 
kapital ska motsvara det belopp som fanns i rä-
kenskaperna vid utgången år 1999 och värde-
säkras genom att det genomsnittligt ska finnas 
tillgångar vars marknadsvärde minst är lika 
stora som det bundna egna kapitalet ökat med 
konsumentprisindex från basåret 2000.

Uppskattningar och bedömningar
LO-koncernen gör regelmässigt uppskattningar 
och bedömningar om framtiden. De uppskatt-
ningar för redovisningsändamål som blir följ-
den av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. De upp-
skattningar och antaganden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i re-
dovisade värden för tillgångar och skulder un-
der nästkommande år behandlas i huvuddrag 
nedan.

Pensionsförpliktelser
LO har två pensionssystem, förmånsbestämt 
samt premiebestämt som regleras enligt kol-
lektivavtal. LO är skyldig att löpande avsätta 
medel till pensionsstiftelse och premieinsätt-
ning. Vad gäller stiftelsen innebär det att från 
tid till annan ska stiftelsen innehålla tillgångar 
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motsvarande den beräknade utfästelsen för så-
väl aktiva, pensionerade samt fribrev. Bedöm-
ningen av utfästelsernas storlek görs, för LOs 
räkning, av Kooperationens Pensionsanstalt KP/
Folksam, vars metodik står under Finansinspek-
tionens överinseende. Denna värdering görs på 
samma sätt för de förpliktelser som är skuld-
förda i koncernens balansräkning.

Byggnader och mark
Samtliga förvaltningsfastigheter är värderade av 
oberoende värderingsman under de senaste två 
åren i enlighet med koncernens redovisnings-
principer som redovisas i not 12.

Andelar i intresseföretag
Några intresseföretag äger och förvaltar obe-
byggd mark där framtagande av detaljplan pågår. 
Vid bedömningen av värdet av obebyggd mark 
har såväl detaljplanerisk som marknadsrisk be-
aktats och något behov av nedskrivning bedöms 
inte föreligga.
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Not 2 Verksamhetens intäkter och verksamhetens resultat fördelat på rörelsegrenar
Verksamhetens intäkter fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande

Koncernen
2015 2014

Facklig verksamhet 483 351 500 732
Fastigheter 140 659 148 418
Juridisk verksamhet 57 867 62 435
Hotell- och konferensverksamhet 149 786 162 129
Övrigt tryckeri, ekonomiservice mm 13 023 10 439
Övrig verksamhet 41 418 15 973
Summa 886 104 900 126

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Koncernen
2015 2014

Facklig verksamhet – 26 049 – 45 365
Fastigheter 77 118 54 500
Juridisk verksamhet – 874 – 227
Hotell- och konferensverksamhet 223 224
Övrigt tryckeri, ekonomiservice mm – 7 249 1 809
Övrig verksamhet 98 3 422
Summa 43 267 14 363
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2015 2014

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Sociala kostnader 
(varav pensions-

kostnader)
LO 72 806 42 894 77 276 37 208

(16 654) (8 792)
Dotterföretag 81 862 36 999 91 908 46 290

(11 106) (15 584)
Koncernen 154 668 79 893 169 184 83 498

(27 760) (24 376)

2015 2014
Övriga personalkostnader LO 4 604 4 899
Upplösning av reserv för omstrukturering 0 – 712
Övriga personalkostnader dotterföretag 3 471 4 094

8 075 8 281

Summa personalkostnader LO 120 304 118 671
Summa personalkostnader koncernen 242 636 260 963

LO har två pensionssystem, förmånsbestämt samt premiebestämt som regleras enligt kollektivavtal. LO är skyldig att 
löpande avsätta medel till pensionsstiftelse och premieinsättning. Vad gäller stiftelsen innebär det att från tid till annan 
ska stiftelsen innehålla tillgångar motsvarande den beräknade utfästelsen för såväl aktiva, pensionerade samt fribrev. 
Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse 2015 om 14,4 mkr (8,8) avser 40,0 mkr (35,2) pensionskostnader och − 26,1 mkr 
(− 26,4) finansiella poster beroende på stiftelsens avkastning. Total avsättning till premiebestämd pension är 2,2 mkr (2,3).

Av LOs avsättningar till pensionsstiftelse avser 1 257 tkr (1 444 tkr) gruppen styrelse och ledning. För dotterföretagen är 
avsättningar och andra pensionskostnader 1 036 tkr (1 177 tkr). Avsättning till premiebaserad pension för gruppen styrelse 
och ledning har gjorts med 364 tkr (440).
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Löner och andra ersättningar fördelade per befattningshavare och land

LO* 2015 2014

Avtalad varav Övriga Avtalad varav Övriga
lön styrelse-

arvode
anställda lön styrelse-

arvode
anställda

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande 1 163 204 1 130 204
Tobias Baudin, förste vice ordförande 997 6 969 0
Ingela Edlund, andre vice ordförande 997 50 969 34
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare 997 294 969 322

4 154 554 69 206 4 037 560 73 647

Styrelse  varav Styrelse varav
och VD  styrelse och VD  styrelse 

Dotterföretag Sverige 3 896 145 51 951 2 364 239 58 095
Dotterföretag utomlands:
 Italien 2 022 173 23 993 2 018 496 25 591
Koncernen totalt 10 072 872 145 150 8 419 1 295 157 333

* Avser lön till LOs kongressvalda ledning. Från och med kongressen 2012 avräknas eventuella styrelsearvoden.

Rätt till trygghetsersättning finns för LOs kongressvalda ledning. Funktionär som inte blir omvald för ny period eller avgår 
under mandatperioden kan efter beslut av LOs styrelse få trygghetsersättning. Trygghetsersättning utgår med 78 procent 
på den pensionsgrundande lön som funktionären hade vid avgången och uppräknas årligen med inkomstbasbeloppet. 
Trygghetsersättning utgår för funktionär som vid avgången har mer än tio år kvar till ordinarie pensionsålder under 
en tid av två år, mindre än tio år men mer än fem år kvar till ordinarie pensionsålder under en tid av tre år och för 
funktionär med mindre än fem år kvar till ordinarie pensionsålder under tiden fram till pension. Funktionär som uppbär 
trygghetsersättning är skyldig att stå till organisationens förfogande för lämpliga uppdrag under den tid och med den 
sysselsättningsgrad som motsvarar den utgående trygghetsersättningens storlek. Trygghetsersättningen ska samordnas 
med annan inkomst som för varje kalenderår överstiger två gånger det vid årets början gällande inkomstbasbeloppet.

Pensionsvillkor för LOs ledning regleras utifrån två pensionsval. Förmånsbestämt funktionärsavtal ger 78 procent av 
pensionsgrundande lön mellan 60–65 års ålder. Från 65 års ålder utgår pension motsvarande 10 procent på lönedelar upp 
till 7,5 inkomstbasbelopp och på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp utgår 78 procent. Premiebestämt funktionärsavtal 
med rörlig pensionsålder, med premier om 10,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar över 7,5 
inkomstbasbelopp.

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson förmånsbestämd pension 60 år, LOs förste vice ordförande Tobias Baudin och 
LOs andra vice ordförande Ingela Edlund premiebestämd pension. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson förmånsbe-
stämd pension 62 år.

Avgångsersättning till dotterföretagens verkställande direktörer utgår för LO-TCO Rättsskydd AB med 24 månadslöner 
samt för Riva del Sole SpA med 24 månadslöner.
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Not 4 Medelantal anställda
2015 2014

Antal anställda Varav kvinnor Antal anställda Varav kvinnor

Moderföretaget 130 50 % 139 51 %

Dotterföretag
 Sverige 133 57 % 139 57 %
 Italien 94 51 % 102 50 %
Totalt i dotterföretag 227 55 % 241 54 %

Koncernen totalt 357 53 % 380 53 %

Sjukfrånvaro
Företagets sjukfrånvaro har varit enligt följande: (samtliga värden i procent)

Koncernen LO
2015 2014 2015 2014

Total sjukfrånvaro i förhållande till total   
ordinarie arbetstid 3,1 3,6 3,6 2,8
Varav långtidssjukfrånvaro 33,6 19,5 54,8 34,0

Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid  
Män 1,9 1,0 2,8 0,8
Kvinnor 3,7 4,6 4,8 5,4

Män Kvinnor Män Kvinnor
Anställda i åldersgruppen: 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
29 år eller yngre 0,2 0,3 0,2 0,3 * * * *
30–49 år 1,5 1,5 2,4 2,4 3,9 0,9 6,7 6,3
50 år eller äldre 0,9 0,9 1,6 1,6 1,5 0,8 3,6 5,1

* Redovisas inte på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är 
högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 

Koncernen LO
Könsfördelning ledande befattningshavare Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelseledamöter 65 30 14 4
Organisationens ledning 20 6 3 2
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Not 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

PwC
Revisionsuppdraget 1 368 1 684 470 618
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 208 912 158 719
Skatterådgivning 105 355 40 94
Övriga tjänster 2 732 1 948 1 104 1 961
Summa 4 413 4 899 1 772 3 392

Övriga revisorer
Revisionsuppdraget 240 229 0 129
Summa 240 229 0 129

Not 6 Operationella leasingavtal
Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 11 423 tkr (9 243 tkr) och i 
LO till 1 389 tkr (1 943 tkr).

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler, tryckeri- och 
kopieringsutrustning. Avtalen om hyra löper mellan fem till åtta år. Storleken på de framtida lokalhyrorna baseras på 
utvecklingen av konsumentprisindex.

Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter avseende avtal (inkl lokalhyresavtal) där återstående löptid 
överstiger ett år, fördelar sig enligt följande:

Koncernen LO
2015 2014 2015 2014

Förfaller till betalning inom 1 år 16 770 9 323 1 407 1 076
Förfaller till betalning senare än 1 år men inom 
5 år

32 289 9 114 2 251 3 310

Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 0 0
49 059 18 437 3 658 4 386

Nominellt värde av framtida hyresintäkter där den återstående intäkten fördelar sig enligt följande:

Koncernen LO
2015 2014 2015 2014

Förfaller till betalning inom 1 år 128 276 130 279 9 430 6 263
Förfaller till betalning senare än 1 år men inom 5 år 199 198 155 217 20 992 14 245
Förfaller till betalning senare än fem år 612 759 301 0

Koncernen äger och förvaltar ett flertal fastigheter för långsiktig uthyrning och förvaltning. 
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Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Utdelningar 21 539 23 159 95 6 004
Realisationsresultat vid försäljningar 846 – 141 170 – 449
Resultat från andelar i handelsbolag 0 – 2 497 0 0
Räntor 7 052 7 350 7 058 2 280
Kursdifferenser 0 520 0 520
Värderegleringar 0 0 0 0
Rearesultat vid försäljning av fastighet – 1 297 – 3 075 0 0
Summa 28 140 25 316 7 323 8 355

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Utdelningar 22 532 18 313 0 252
Räntor 8 880 2 398 276 408
Kursdifferenser 0 730 0
Realisationsresultat vid försäljningar 57 443 84 998 0 0
Värdereglering 0 – 88 0 0
Summa 88 855 106 351 276 660

Not 9 Bokslutsdispositioner
LO

 2015 2014

Skattemässiga dispositioner

Förändring av periodiseringsfond 29 000 31 157
Summa 29 000 31 157

Övriga dispositioner
Koncernbidrag – 4 228 – 4 174
Summa – 4 228 – 4 174

Total summa 24 772 26 983
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Not 10 Skatt
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt – 31 816 – 33 753 – 13 147 – 3 447
Uppskjuten skatt – 5 108 – 887 42 – 44
Skatt på årets resultat – 36 924 – 34 640 – 13 105 – 3 491

Koncernen LO
2015 2014 2015 2014

Redovisat resultat före skatt 143 583 124 876 13 675 – 11 581
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 
(22 %)

– 31 588 – 27 473 – 3 008 2 548

Skatteeffekt av ej skattepliktig facklig 
verksamhet

– 5 361 – 5 361

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 8 465 – 9 759 1 293 – 259
Skatt hänförlig till tidigare års resultat – 5 942 3 073 – 5 847 – 5 936
Skatteeffekt av schablonränta på 
periodiseringsfond

– 1 041 1 899 – 182 226

Effekt av utländska skattesatser. – 1 457 – 1 494 0 – 26
Redovisad skattekostnad – 36 924 – 33 753 – 13 105 – 3 447

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 1 276 1 798
Anskaffningar 200
Försäljning – 154 – 693
Omklassificering 0 0
Omräkningsdifferenser 158 171
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 480 1 276

Ingående avskrivningar – 1 176 – 1 664
Årets avskrivningar – 46 – 65
Försäljning 154 693
Omklassificering 0 0
Omräkningsdifferenser – 163 – 140
Utgående ackumulerade avskrivningar – 1 231 – 1 176

Bokfört värde 249 100
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Not 12 Byggnader och mark
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 1 806 404 1 723 531 164 488 158 007
Förvärv
Anskaffning 8 093 77 153 0 0
Aktivering av ombyggnationer 501 6 481 501 6 481
Försäljning – 9 012 – 44 667 0 0
Omklassificering 2 202 43 906 0 0
Omräkningsdifferenser – 6 081 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 802 107 1 806 404 164 989 164 488

Ingående avskrivningar – 444 022 – 406 102 – 69 825 – 65 228
Förvärv
Försäljning 7 714 38 352 0 0
Årets avskrivningar – 42 153 – 42 569 – 4 342 – 4 597
Nedskrivning 0 0 0 0
Omklassificering 0 – 33 713 0 0
Omräkningsdifferenser 3 043 10 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar – 475 418 – 444 022 – 74 167 – 69 825

Planenligt restvärde 1 326 689 1 362 382 90 822 94 663

Varav bokfört värde fastigheter i Sverige 1 246 468 1 189 124 84 787 88 412
varav mark 345 545 346 843 1 740 1 740
varav byggnad 900 923 930 693 83 047 86 672

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige 1 725 194 1 489 829 235 365 235 365

Fastigheternas bedömda marknadsvärde i koncernen uppgår till 2 983 mkr (2 678) ± 10 procent. Samtliga fastigheter är 
värderade av oberoende värderingsman. Värdebedömningen av fastigheterna utgör en bedömning av fastigheternas värde 
inklusive tillhörande inventarier. Värderingarna har genomförts med erkända och accepterade värderingsmodeller.

Underlag för värderingen är uppgifter om lokalhyresavtal, vakanta lokaler, löpande drifts- och underhållskostnader 
samt utförda och planerade större underhållsåtgärder och investeringar. Värdebedömningarna grundas på 
kassaflödesanalyser beroende på prognoser över framtida betalningsströmmar samt på jämförelser och analys av 
genomförda köp av fastigheter inom respektive delmarknad, så kallad ortprisanalys.

Kassaflödesanalysen innebär en analys och värdering av de betalningsströmmar, driftöverskott, som 
fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till under kalkylperioden som är sex år. Fastighetens värde beräknas som 
summan av nuvärdet av driftöverskotten samt nuvärdet av fastighetens bedömda restvärde vid kalkylperiodens slut. 
Kalkylräntan varierar beroende på belägenhet, statsobligationsräntan och övriga riskfaktorer. 
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Not 13 Inventarier
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 213 855 210 334 28 802 36 528
Förvärv 0 1 633 0 0
Inköp 17 453 2 472 6 598 445
Försäljning och utrangeringar – 5 439 – 21 298 – 808 – 8 171
Omklassificering – 3 158 18 590 0 0
Omräkningsdifferenser – 4 878 2 124 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 217 833 213 855 34 592 28 802

Ingående avskrivningar – 150 926 – 144 450 – 19 410 – 24 679
Förvärv 0 – 1 554
Årets avskrivningar – 13 275 – 13 640 – 1 608 – 2 347
Försäljning och utrangeringar 8 649 19 813 808 7 616
Nedskrivning 0 0 0 0
Omklassificering – 98 – 9 327
Omräkningsdifferenser 3 796 – 1 768 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar – 151 854 – 150 926 – 20 210 – 19 410

Bokfört värde 65 979 62 929 14 382 9 392

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Ingående balans 5 671 71 118 296 2 349
Under året nedlagda kostnader 12 006 6 328 7 405 4 382
Under året genomförda omfördelningar – 1 997 – 71 775 – 502 – 6 435
Utgående balans 15 680 5 671 7 199 296
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Not 15 Andelar i koncernföretag
LO

2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 802 516 395 440
Förvärv 138 673 750 637
Avyttring – 1 001 – 343 561
Resultat från handelsbolag 0 0
Summa 940 188 802 516

Ingående uppskrivningar 343 198 396 366
Avyttring 0 – 53 168
Utgående ackumulerade uppskrivningar 343 198 343 198

Ingående nedskrivningar – 15 550 – 12 889
Förvärv 0 – 3 950
Avyttring under året 0 1 289
Utgående ackumulerade nedskrivningar – 15 550 – 15 550

Bokfört värde 1 267 836 1 130 164

Koncernen Org.nr Säte Kapitalandel
Bantorget Finans AB 556152-4595 Stockholm 100 %
Brunnsvik Förvaltning AB 556737-3195 Stockholm 100 %
Bantorget Utveckling AB 556716-7167 Stockholm 100 %
Bantorget Egendom AB 556953-0040 Stockholm 100 %
Bantorget Förvaltning AB 556057-7388 Stockholm 100 %
Spaden Fastighets AB 556225-1230 Stockholm 100 %
LO Service Center AB 556638-0464 Valdemarsvik 100 %
Örenäs Slott Hotell och Konferens AB 556736-9854 Landskrona 100 %
Örenäs Slott och Egendom AB 556798-5857 Stockholm 100 %
Kungslagern Holding AB 556875-2694 Stockholm 51 %
 Lagern 11 AB 556761-8037 Stockholm 51 %
LO-TCO Rättsskydd AB 556150-9257 Stockholm 90 %
Strykjärnet i Norrköping HB 916694-5544 Norrköping 75 %
HB Klockan 916501-8079 Stockholm 51 %
 Klockans Garage AB 556640-8620 Stockholm 51 %
Bilda Förlag F & D Ek förening 702000-2601 Stockholm 96 %
Riva del Sole (spa) 67520536 Italien 68 %

LO Röstandel Antal andelar Bokfört värde  
2015

 
2014

Bantorget Förvaltning AB 100 % 250 000 1 258 360 1 119 687
LO Mediehus AB 100 % 5 000 0 1 001
Bilda Förlag F & D Ek förening 96 % 19 750 0 0
LO-TCO Rättsskydd AB 90 % 63 000 9 476 9 476
Summa 1 267 836 1 130 164
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Not 16 Fordringar hos koncernföretag
LO

2015 2014

Ingående nominellt värde 3 000 42 000
Tillkommande fordringar 0 3 000
Amorterat 0 – 42 000
Utgående ackumulerat nominellt värde 3 000 3 000

Ingående nedskrivningar 0 – 13 500
Återlagda nedskrivningar under året 0 13 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört restvärde 3 000 3 000
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Not 17 Andelar i intresseföretag
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 74 111 40 397 28 715 8 357
Förvärv 5 089 29 367 290 26 340
Resultat från intresseföretag 7 548 4 347 0 0
Avyttring 0 0 – 26 340 – 5 982
Utgående ackumulerat nominellt värde 86 748 74 111 2 665 28 715

Koncernen och LO Org.nr Säte andel
Fairtrade Sverige AB 556554-0415 Stockholm 50,0 %
AB Folkets Hus i Stockholm 556050-3103 Stockholm 32,1 %
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB 556616-9404 Stockholm 40,0 %
LO Mediehus AB 556036-4613 Stockholm 29,0 %
Runö Fastigheter HB 969723-2107 Stockholm 39,6 %
Täljö Utveckling nr 4 AB 556750-5069 Stockholm 40,0 %
Västerkulla Hotell Holding AB 556981-3214 Stockholm 40,0 %
BOLO Bostad AB 559016-3365 Stockholm 50,0 %
Byggkultur Sverige AB 556170-7315 Stockholm 40,0 %
Byggkultur Mälardalen AB 556947-5352 Stockholm 33,0 %
Rödstu Hage AB 556961-6807 Stockholm 25,0 %

LO Röstandel Antal andelar 
aktier

Bokfört värde  
2015

 
2014

Fairtrade Sverige AB 50,0 % 2 000 1 575 1 575
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB 40,0 % 400 800 800
Västerkulla Hotell Holding AB 40,0 % 20 000 0 26 340
LO Mediehus AB 29,0 % 1 450 290 0
AB Folkets Hus i Stockholm 32,1 % 77 161 0 0

2 665 28 715

Koncernen Röstandel Antal andelar 
aktier

Bokfört värde  
2015

 
2014

Fairtrade Sverige AB 50,0 % 2 000 3 108 3 108
AB Folkets Hus i Stockholm 32,1 % 77 161 18 480 11 341
Facket Medlemsförmåner i Sverige AB 40,0 % 400 1 084 829
LO Mediehus AB 29,0 % 1 450 1 876 0
Täljö Utveckling nr 4 AB 40,0 % 40 000 120 120
Västerkulla Hotell Holding AB 40,0 % 20 000 28 103 26 783
BOLO Bostad AB 50,0 % 30 000 2 399 0
Byggkultur Sverige AB 40,0 % 1 920 29 887 29 918
Byggkultur Mälardalen AB 33,0 % 50 188 188
Rödstu Hage AB 25,0 % 125 1 503 1 824
Summa redovisas som Andelar i 
intresseföretag

86 748 74 111

Runö Fastigheter HB 39,6 % 400 – 2 380 – 5 788
Summa ingår i posten Övriga kortfristiga skulder – 2 380 – 5 788
Netto bokfört värde 84 368 68 323
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Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 414 751 399 274 96 838 291 260
Förvärv 4 464 15 477 0 3 000
Avyttring – 8 674 0 – 62 – 197 422
Utgående anskaffningsvärde 410 541 414 751 96 776 96 838

Ingående nedskrivningar – 9 556 – 9 556 – 5 606 – 9 556
Upplösning 0 0 44 3 950
Utgående ackumulerade nedskrivningar – 9 556 – 9 556 – 5 562 – 5 606

Utgående restvärde enligt plan 400 985 405 195 91 214 91 232

 
Moderföretagets innehav

Antal Kvotvärde Bokfört värde  
2015

 
2014

Fora AB 500 50 0 0
AFA Livförsäkringsaktiebolag 5 500 0 0
AMF Pensionsförsäkring AB 350 3 500 0 0
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 150 1 500 0 0
Boo Energi ek förening 8 1 0 0
FFI BFR 10 000 10 1 0 0
Gershedens Folkets Hus stödförening 100 10 0 0
LO Data AB 62 62 0 18
LOs Försäkringshandelsbolag 45 88 211 88 214 88 214
Politism AB 12 750 12 750 3 000 3 000
Maison Syndicale 1 234 0 0 0
Summa 91 214 91 232

Dotterföretagens innehav
Aftonbladet Hierta AB 7 200 7 200 108 000 108 000
Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB 801 898 80 100 359 118 754
Aberdeen Residential Sweden AB 2 000 1 000 90 629 86 164
Maison Syndicale 1 234 0 0 0
Riksbyggen ek förening 2 063 1 031 1 031 1 031
Övrigt 13 14
Summa 300 032 313 963
Summa koncernen 391 246 405 195
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Not 19 Andra långfristiga fordringar
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014
Ingående nominellt värde 234 096 98 032 105 695 97 862

Tillkommande fordringar 17 725 136 452 0 105 280
Omklassificeringar 0 0 0 0
Amorteringar, avgående fordringar – 10 761 – 387 – 105 307 – 97 447
Utgående ackumulerat värde 241 060 234 097 388 105 695

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Förutbetalda hyror 4 227 2 406 2 2
Upplupna ränteintäkter 2 561 4 243 0 0
Upplupna anslag 1 445 1 440 1 445 1 440
Förutbetalda pensionspremier 473 593 473 593
Övriga poster 48 389 42 946 21 476 13 560
Summa 57 095 51 628 23 396 15 595

Not 21 Kortfristiga placeringar
Koncernen LO

2015 Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde

Värdepappersfonder 1 462 769 1 156 624 0 0
1 462 769 1 156 624 0 0

2014
Värdepappersfonder 1 443 186 1 085 282 0 0

1 443 186 1 085 282 0 0
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Not 22 Eget kapital
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Kapitalbehållning vid årets ingång 2 682 616 2 611 528 1 322 061 1 337 133
Omräkningsdifferenser – 2 230 844
Utdelning minoriteten – 24 990 – 19 992
Årets resultat 106 659 90 236 570 – 15 072
Kapitalbehållning vid årets utgång 2 762 055 2 682 616 1 322 631 1 322 061

Förändring av totalt eget kapital i koncernen
Bundet eget 

kapital
Ändamåls-

bestämda medel
Övrigt fritt eget 

kapital
Minoritets-

intresse
Totalt

Belopp vid årets ingång 1 193 081 14 540 1 226 205 248 790 2 682 616
Omräkningsdifferens – 2 182 – 48 – 2 230
Utdelning minoriteten – 24 990 – 24 990
Årets resultat 87 273 19 386 106 659
Belopp vid årets utgång 1 193 081 14 540 1 311 296 243 138 2 762 055

Förändring av LOs egna kapital
Bundet eget 

kapital
Ändamåls-

bestämda medel
Balanserat fritt 

eget kapital
Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 1 193 081 14 540 129 512 – 15 072 1 322 061
Disposition av f g års resultat – 15 072 15 072 0
Årets resultat 570 570
Belopp vid årets utgång 1 193 081 14 540 114 440 570 1 322 631

Enligt kongressbeslut 2008 ska LOs bundna egna kapital motsvara det belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av 
1999 och värdesäkras genom att det genomsnittligt över kongressperioden ska finns tillgångar vars marknadsvärde minst 
är lika stort som det bundna egna kapitalet ökat med konsumentprisindex från basår 2000. LO tillämpar lägsta värdets 
princip varför bokfört värde alltid är det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
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Not 23 Ändamålsbestämda medel
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Reserverade medel för kongress 0 0 0 0
Reserverade medel för solidaritetsarbete 14 540 14 540 14 540 14 540
Övriga reserverade medel 0 0 0 0

14 540 14 540 14 540 14 540

Not 24 Obeskattade reserver
LO

2015 2014

Periodiseringsfond 98 529 127 529
98 529 127 529

Not 25 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen LO

Pensionsåtaganden som inte  
täcks genom realstiftelse 

2015 2014 2015 2014

Belopp vid årets ingång 62 331 66 731 56 242 62 414
Under året avsatt 2 719 3 164 2 010 961
Upplösning – 97 – 7 751 0 – 7 133
Valutakursdifferens – 97 187 0 0
Belopp vid årets utgång 64 856 62 331 58 252 56 242

Not 26 Avsättning till reserv för omstrukturering
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Belopp vid årets ingång 0 3 698 0 3 698
Kostnader 0 – 3 698 0 – 3 698
Belopp vid årets utgång 0 0 0 0

LOs styrelse fattade hösten 2007, beslut om vilka verksamheter som är prioriterade. Detta beslut innebär förutom 
att viss verksamhet bortprioriteras också att ett 30-tal tjänster togs bort. LO arbetar sedan maj 2008 med ett 
omstruktureringsprogram som omfattar omställningsstöd, avgångsvederlag och stöd till kompetensutveckling. För att 
kunna hantera kostnaderna i omstruktureringsprogrammet avsattes 100 mkr i omstruktureringsreserv.

Under åren 2008–2014 har 80 mkr utnyttjats varav 54 mkr för omstruktureringsprogrammet på LO-kansliet. Resterande 
26 mkr har utnyttjats för omstrukturering av Föreningen Brunnsviks Folkhögskola. Ett belopp om 20 mkr har återförts.
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Not 27 Övriga avsättningar
Koncernen

2015 2014

Belopp vid årets ingång 4287 1410
Årets förändring – 1 985 2 877
Belopp vid årets utgång 2 302 4 287

Not 28 Uppskjuten skatt
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. 
Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och 

-skulder:

Koncernen LO
Uppskjutna skattefordringar 2015 2014 2015 2014
Fastigheter, nedskrivningar 5 293 5 386
Övriga avdragsgilla temporära skillnader 0 604
Summa 5 293 5 990 0 0

Uppskjutna skatteskulder
Övriga skattepliktiga temporära skillnader 105 3 012 48 91
Obeskattade reserver 37 102 35 333
Summa 37 207 38 345 48 91

Not 29 Långfristiga skulder
Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen.

Koncernen LO

2015 2014 2015 2014
Skulder till kreditinstitut 611 382 614 577 0 0
Övriga långfristiga skulder 11 731 9 382 0 0

623 113 623 959 0 0

Derivatinstrument
I koncernen förekommer ränteswapavtal, som tecknats i syfte att säkra sig för fluktuationer i räntor.
Värdet av avtalen är negativt på grund av nuvarande ränteläge.

HB Klockan
Nominellt belopp 43 200 tkr. Genomsnittlig löptid 6 år. Marknadsvärde – 2 117 tkr

Lagern 11 AB
Nominellt belopp 525 000 tkr. Genomsnittlig löptid 10 år. Marknadsvärde – 44 278 tkr. 

Not 30 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 37 231 tkr (20 301).
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Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Semesterlöner 14 994 15 392 9 880 9 467
Upplupna sociala avgifter 14 654 15 718 8 558 8 803
Förskottsinbetalade hyror 19 290 23 601 1 647 1 346
Förutbetalda anslag 12 628 4 734 12 628 4 734
Förskottsinbetalda medlemsavgifter 0 835 0 835
Övriga poster 14 958 11 637 12 220 4 009
Summa 76 524 71 917 44 933 29 194

Not 32 Ställda säkerheter
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

För egna avsättningar och skulder
Fastighetsinteckningar
 Avseende skuld till kreditinstitut 709 849 735 805 0 0
Summa ställda säkerheter 709 849 735 805 0 0

Not 33 Ansvarsförbindelser
Koncernen LO

2015 2014 2015 2014

Skulder i delägda handelsbolag 58 687 48 367 0 0
Borgensförbindelser 12 365 28 666 12 366 28 666
Eventualskulder 4 977 5 865 0 0
Kapitalinvesteringsåtagande 21 605 30 533 0 0
Summa ansvarsförbindelser 97 634 113 431 12 366 28 666

Not 34 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

LO

2015 2014
Inköp från dotterföretag i förhållande till externa kostnader 2,3 % 9,7 %
Försäljning till dotterföretag i förhållande till verksamhetens intäkter 0,5 % 0,2 %
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Stockholm den 18 april 2016

Karl-Petter Thorwaldsson Torbjörn Johansson Tobias Baudin Ingela Edlund

Per-Olof Sjöö Susanna Gideonsson Anders Ferbe Therese Guovelin

Jan Rudén Lars Lindgren Jan Granvik Annelie Nordström

Hans-Olof Nilsson Johan Lindholm Jonas Wallin Mikael Johansson

Magnus Pettersson Matts Jutterström

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 april 2016

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor

Lennart Borgqvist Yvonne Cederberg Ulf Andersson
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Revisionsberättelse
Till representantskapet i Landsorganisationen i Sverige, org.nr 802001-9769

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Landsorganisationen i Sverige (LO) för år 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 
på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen en-
ligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe-
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rim-
ligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2015 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
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Stockholm den 20 april 2016

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor

Yvonne Cederberg Lennart Borgqvist Ulf Andersson
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att representantskapet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderföreningen och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Landsorganisationen i Sverige 
för år 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda 
till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på 
annat sätt har handlat i strid med stadgarna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med års-
redovisningslagen eller LOs stadgar. Vi tillstyrker att representantskapet fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen för Landsorganisationen i Sve-
rige (LO) och koncernen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.
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Bilagor
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Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2015-12-31

Förbund Män Kvinnor Totalt Jämfört med 
2014-12-31

Byggnads 100 981 1 158 102 139 – 411
Elektrikerna 23 293 412 23 705 – 153
Fastighets 15 248 14 645 29 893 + 132
GS-facket 40 616 9 347 49 963 – 821
Handels 52 851 104 382 157 233 + 2 845
Hotell- och restaurang 11 124 19 032 30 156 – 628
IF Metall 248 757 67 221 315 978 – 1 275
Kommunal 110 794 411 180 521 974 + 7 586
Livs 18 920 11 169 30 089 – 534
Musikerna 2 051 468 2 519 – 85
Målarna 12 803 1 334 14 137 – 209
Pappers 12 613 2 394 15 007 – 470
Seko 81 879 32 023 113 902 – 2 742
Transport 51 049 9 673 60 722 – 1 328

Summa 782 979 684 438 1 467 417 + 1 907

Procentuell andel 53 % 47 % + 0,13 %

Medlems- och organisationsstatistik
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Tabell 2. Förbund, avdelningar och medlemmar i LO 2003–2015

År Förbund Avdelningar Medlemmar 
totalt

Kvinnor Män Förändring 
procent

2003 16 451 1 892 135 868 690 1 023 445 – 1,4 %

2004 16 444 1 861 321 853 141 1 008 180 – 1,6 %

2005 16 433 1 831 385 839 115 992 270 – 1,6 %

2006 15 355 1 803 800 826 934 976 866 – 1,5 %

2007 15 339 1 674 524 767 223 907 301 – 7,2 %

2008 15 328 1 610 489 737 105 873 384 – 3,8 %

2009 14 287 1 564 767 718 629 846 138 – 2,8 %

2010* 14 281 1 527 986 702 787 822 513 – 2,4 %

2011** 14 253 1 498 859 690 361 805 866 – 1,9 %

2012*** 14 223 1 486 964 689 187 795 136 – 0,8 %

2013 14 223 1 469 672 684 074 785 598 – 1,2 %

2014 14 223 1 465 510 683 109 782 401 – 0,3 %

2015 14 234 1 467 417 684 438 782 979 + 0,1 %

* Musikerförbundets 2 686 medlemmar ingår endast i totala medlemsantalet.
** Musikerförbundets 2 632 medlemmar ingår endast i totala medlemsantalet.
*** Musikerförbundets 2 641 medlemmar ingår endast i totala medlemsantalet.
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Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 2006–2015

Förbund 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Byggnads 127 438 117 745 114 657 113 156 110 348 106 013 104 051 102 573 102 550 102 139
Elektrikerna 26 009 25 837 26 084 25 636 25 189 24 625 24 216 23 827 23 858 23 705
Fastighets 39 057 35 429 34 251 33 480 32 720 31 509 30 758 29 539 29 761 29 893 
Grafiska 25 271 23 048 21 388 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··
GS-facket ·· ·· ·· 62 188 58 293 56 197 54 203 51 741 50 784 49 963 
Handels 170 130 154 251 149 504 148 389 145 266 144 891 149 076 151 553 154 388 157 233 
Hotell- och 
restaurang

56 754 46 043 39 244 35 877 33 812 33 007 31 071 29 711 30 784 30 156

IF Metall 433 317 407 939 391 004 369 900 354 322 348 287 337 705 325 387 317 253 315 978
Kommunal 563 732 529 868 513 284 508 930 506 878 504 600 506 912 510 364 514 388 521 974
Livs 45 436 40 166 37 359 35 829 35 001 33 318 32 023 31 090 30 623 30 089
Musikerna 3 343 3 103 2 770 2 724 2 686 2 632 2 641 2 605 2 604 2 519 
Målarna 16 378 15 515 15 505 15 178 14 999 14 890 14 823 14 454 14 346 14 137
Pappers 22 665 21 161 19 980 18 749 17 799 16 935 16 879 16 127 15 477 15 007
Seko 149 780 140 486 136 596 131 986 128 034 123 639 120 642 119 058 116 644  113 902   
Skogs- och Trä 52 667 49 397 46 738 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··
Transport 71 823 64 536 62 125 62 745 62 639 61 742 61 964 61 643 62 051  60 722   

LO 1 803 800 1 674 524 1 610 489 1 564 767 1 527 986 1 502 285 1 486 964 1 469 672 1 465 511  1 467 417   
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Tabell 4. Medlemmar under 25 år respektive 30 år 2015-12-31

Förbund Män 
under  
25 år

Kvinnor 
under  
25 år

Antal 
medl. 

under  
25 år

Procent 
av medl. 

totalt

Män 
under  
30 år

Kvinnor 
under  
30 år

Antal 
medl. 

under  
30 år

Procent 
av medl. 

totalt

Byggnads 16 052 374 16 426 16,0 % 27 146 546 27 692 27,0 %
Elektrikerna 3 810 134 3 944 16,6 % 7 020 216 7 236 30,5 %
Fastighets 466 311 777 2,6 % 1 351 1 040 2 391 8,0 %
GS-facket 2 444 425 2 869 5,7 % 5 480 1 047 6 527 13,1 %
Handels 6 909 16 020 22 929 14,6 % 14 574 29 363 43 937 27,9 %
Hotell- och 
restaurang

1 326 3 052 4 378 14,5 % 2 987 5 638 8 625 28,6 %

IF Metall 21 367 4 071 25 438 8,1 % 43 230 8 173 51 403 16,3 %
Kommunal 8 966 30 099 39 065 7,5 % 19 495 64 589 84 084 16,1 %
Livs 1 371 700 2 071 6,9 % 3 047 1 575 4 622 15,4 %
Musikerna 43 18 61 2,4 % 156 62 218 8,7 %
Målarna 2 595 0 2 595 18,1 % 4 129 0 4 129 28,8 %
Pappers 535 124 659 4,4 % 1 246 286 1 532 10,2 %
Seko 4 452 1 424 5 876 5,2 % 10 797 3 769 14 566 12,8 %
Transport 4 201 1 315 5 516 9,1 % 9 660 2 784 12 444 20,5 %

LO totalt 74 537 58 067 132 604 9,0 % 150 318 119 088 269 406 18,4 %
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Studiestatistik

LOs Kunskapssystem, antal deltagare 2015

Deltagare

Allmänfacklig utbildning 488
Arbetsmiljöutbildning 1 282
Arbetsrätt och förhandling 369
Bolagsstyrelse 154
Information och opinion 169
Organisation och ledarskap 243
Pedagogik/Lärande/Handledare 70
Politik 14

Totalt 2 789

Ungutbildningar sammanställning 2015

Kurser Deltagare

Om Facket 35 736
Om Samhället 16 201
Om Främlingsfientlighet 6 71
Om Global rättvisa 4 40
Om Försäkringar 6 51
Om Feminism 1 15
Skolinformatörsutbildning 16 211

Totalt 84 1 325
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Nätutbildning per år

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Därför finns facket (borttagen juni 2013) 3 675 1 761 582 385
FML 1 177 950 1 440 890 792 608
EU – en fråga för oss i facket 321 83 219 156 94
Facklig solidaritet och människosyn 1 073 1 018 663 235 205 205
Lagen om anställningsskydd 1 600 1 138 929 880 812 656
A-kassan 2 022 1 049 1 911 1 216 557 270
Semesterlagen 6 052 4 318 4 029 3 561 3 552 773
Studieledighetslagen 1 384 1 100 1 161 987 915 789
Vad är ett kollektivavtal? 743 654 801 1 137 907 741
Facklig politisk ordlista 808 1 041 1 361 1 378 1 223 538
Pensionsboken (publ i juli 2010) 2 317 1 600 1 608 1 124 603
Hjälp till nytt jobb – omställningsstöd (publ dec 2010) 104 1 990 1 357 870 1 087 838
Om bemanningsjobb (publ maj 2011 – borttagen maj 2013) 968 910 425
Samtalsträning (publ mars 2011) 1 599 1 885 1 142 586 423
Upphandling av omställning (publ dec 2011) 144 1 178 285 493 683
The Defenders (publ aug 2012) 291 1 164 571 231
Skolorganisatören (publ maj 2013) 220 238 93
A-kassan – vilken väg väljer du? (publ jan 2014) 5 253

Totalt 21 276 19 413 20 325 16 055 17 888 6 848
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LOs styrelse har yttrat sig över  
följande remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

 – Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbe-
gränsade anställningar, Ds 2015:29

 – Tillämpningsdirektivet till utstationerings-
direktivet – Del I, SOU 2015:13

 – Tillämpningsdirektivet till utstationerings-
direktivet – Del II, SOU 2015:38

 – Översyn av lex Laval, SOU 2015:83

Finansdepartementet
 – Förslag till nya föreskrifter om krav på amor-
tering av nya bolån

 – Förändringar av husavdraget
 – Nya regler för AP-fonderna, Ds 2015:34
 – Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, 
SOU 2015:78

 – Värdepappersmarknaden, MiFID II och Mi-
FIR, SOU 2015:2

Finansinspektionen
 – Förslag till nya föreskrifter om krav på amor-
tering av nya bolån

Utbildningsdepartementet
 – En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kun-

skap, Ds 2015:41
 – Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa 

andra personalkategorier

Socialdepartementet
 – Arbetslöshet och ekonomisk bistånd, SOU 
2015:44

 – Avskaffande av den bortre tidsgränser i sjuk-
försäkringen, Ds 2015:17

 – Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 
2015:21

 – Mål och myndighet – en effektiv styrning av 
jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86

 – Ytterligare en månad inom föräldrapenning-
en reserveras för vardera föräldern, Ds 2015:8

Yttranden till offentliga myndigheter
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Arbetsutskottet har yttrat sig över 
följande  remisser:
Arbetsmarknadsdepartementet

 – Avskaffande av systemet med etableringslot-
sar, Ds 2015:28

 – Genomförande av EUs direktiv om fri rörl ig-
het för arbetstagare, Ds 2015:36

 – Utredningen om Matchningsanställningar 
(A 2014:D)

 – Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budget-
propositionen för 2016

 – Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet 
för etableringslotsar

Finansdepartementet
 – En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24
 – Ett svenskt tonnageskattesystem, SOU 2015:4
 – Krav på privata aktörer i välfärden, SOU 
2015:17

 – Skatteverkets hemställan Förstärkt konku-
rens på lika villkor i kontantbranchen

 – Slopad avdragsrätt för privat pensionsspa-
rande

 – Slopad skattereduktion för gåvor
 – Tjänstepension – tryggandelagen och skatte-
reglerna, SOU 2015:68

 – Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budget-
propositionen för 2016

Finansinspektionen
 – Förslag till nya ändrade föreskrifter och all-
männa råd med anledning av genomförandet 
av Solvens 2-direktivet; FI Dnr 10-9537

Försvarsdepartementet
 – Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt 
hållbar militär personalförsörjning och en 
modern folkförankring av försvaret, SOU 
2014:73

Justitiedepartementet
 – Företagens rapportering om hållbarhet och 
mångfaldspolicy, Ds 2014:45

Miljö- och energidepartementet
 – Bisfenol A – Kartläggning och strategi för 
minskad exponering, SOU 2014:90

 – Elbehörighetsutredningen – Elsäkerhet- en 
ledningsfråga, SOU 2014:89

Näringsdepartementet
 – Analys och förslag till genomförande av 2014 

års ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention
 – En fondstruktur för innovation och tillväxt, 
SOU 2015:64

 – Investeringsstöd för anordnande av hyresbo-
städer och bostäder för studerande, Ds 2015:35

 – Koll på anläggningen, SOU 2015:42
 – Nationellt utvecklingsbolag för kapitalför-

sörjning

Socialdepartementet
 – Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas, 
Ds 2015:19

 – En jämnare och mer aktuell utveckling av in-
komstpensionerna, Ds 2015:6

 – Förslag till avskaffande av fritidspeng i soci-
altjänstlagen (2001:453)

 – För kvalitet – Med gemensamt ansvar, SOU 
2015:17

 – Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas kla-
gomål och det allmänna ombudet inom soci-
alförsäkringen, SOU 2015:46

 – Patientrörlighet inom EES – kompletterande 
förslag för tandvården

 – Patientrörlighet inom EES – vissa komplet-
terande förslag, Ds 2015:18

Utbildningsdepartementet
 – Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82

Utrikesdepartementet
 – Inremarknadsstrategi för varor och tjänster 
(KOM(2015)550)
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Allmänt
 – LOs verksamhetsberättelse 2014

Arbetsmarknad
 – Bortom drömmar och tro
 – Vart är vi på väg
 – Arbetsmarknadsutbildningen – Vid vägs ände 
eller vägen framåt?

 – Dags att investera
 – Nu äntligen … (trots att Alliansen och SD för-

sökte stoppa det) … höjs a-kassan!
 – LO aktuellt – Sverige kan bättre

Arbetsrätt och medbestämmande
 – Anställningsskyddslagen 2015
 – Arbetsmiljölagen 2015
 – Arbetstidslagen 2015
 – Förtroendemannalagen 2015
 – Medbestämmandelagen 2015
 – Studieledighetslagen 2015
 – Vilken lag gäller 2015

Ekonomisk politik
 – Varför är BNP per capita 94 000 kronor un-
der trend

 – Makteliten – Svävar ovanför
 – Sverige behöver en produktiv skattereform 
– tre exempel
 – Vad får en LO-medlem i pension
 – Ekonomiska utsikter – våren 2015
 – Ekonomiska utsikter – hösten 2015

Facklig utbildning
 – Stöddokument för tvärfacklig studieverk-

samhet
 – Gemensamma riktlinjer för tvärfacklig ut-
bildning

 – Medlem i facket – Processhandledning – re-
videring

 – Vald på jobbet – handledning

Faktamaterial, statistik
 – Arbetstider 2015
 – Facklig anslutning år 2015
 – Facket handlar rättvist

Diskriminering i arbetslivet
 – Öppenhet i arbetslivet
 – Alla kan göra något – Studiehandledning
 – LO aktuellt – Sverige behöver invandring

Internationellt
 – LO aktuellt – Med livet som insats
 – The Nobel Peace Prize 2015 Tunisian National 
Dialogue Quartet

Jämställdhet
 – Sveriges jämställdhetsbarometer 2015 – Tid, 
makt och pengar

Lönepolitik och avtal
 – Gemensamma långsiktiga mål för tre kon-
gressperioder

 – Bemanningsavtalet
 – Lönerapport år 2015

In English
 – Beyond dreams and belief
 – LO’s Key European Issues 2014–2019

Producerat material 2015
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Ungdomsverksamhet
 – Jobba. En liten broschyr om ditt jobb och 
dina rättigheter – 2015

 – FÖRSTA GÅNGEN – Sånt du behöver ha 
koll på inför ditt första jobb

Utbildningspolitik
 – Yrkesutbildning för bättre matchning på 

svensk arbetsmarknad

Social- och välfärdspolitik
 – Klassamhällets dolda leende
 – Vem kan jobba till 67?
 – Föräldrapenningtillägget

LOs stadgar
 – Normalstadgar 2015 för LO-distrikten

Facket försäkrar
 – Blankettguiden 2015
 – Checklista Byggnads 2015
 – Checklista Elektrikerna 2015
 – Checklista Fastighets 2015
 – Checklista GS 2015
 – Checklista Handels 2015
 – Checklista HRF 2015
 – Checklista IF Metall 2015
 – Checklista Kommunal 2015
 – Checklista Livs 2015
 – Checklista Målarna 2015
 – Checklista Musikerna 2015
 – Checklista Pappers 2015
 – Checklista Seko 2015
 – Checklista Transport 2015
 – Dina avtalsförsäkringar – kooperativt anställ-
da arbetare 2015

 – Dina avtalsförsäkringar – privatanställda ar-
betare 2015

 – Ditt uppdrag som försäkringsinformatör 2015
 – Grundutbildning för försäkringsinformatörer 
2015

 – Handbok för försäkringsinformatörer 2015
 – Ersättning när du är föräldraledig – A6-for-
mat 2015

 – Kooperationens avtalspension KAP – ett vik-
tigt tillägg – A6- format 2015

 – Avtalspension SAF-LO – ett viktigt tillägg – 
A6- format 2015

 – Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall – A6- 
format 2015

 – Om du förlorar ditt jobb – A6- format 2015
 – Om du blir skadad på jobbet – A6- format 
2015

 – Extra pengar om du blir sjuk – A6- format 
2015

 – Ersättning när du är föräldraledig – A7-for-
mat 2015

 – Kooperationens avtalspension KAP – ett vik-
tigt tillägg – A7- format 2015

 – Avtalspension SAF-LO – ett viktigt tillägg – 
A7- format 2015

 – Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall – A7- 
format 2015

 – Om du förlorar ditt jobb – A7- format 2015
 – Om du blir skadad på jobbet – A7- format 
2015

 – Extra pengar om du blir sjuk – A7- format 
2015

 – Föräldrapenningtillägg ger alla 90 % av lönen. 
Oavsett inkomst! – Affisch A3

 – Så mycket pension ger kollektivavtalet – Af-
fisch A3

 – Bli inte gammal utan kollektivavtal – Bro-
schyr A6

 – Facket försäkrar Medlemskalender IF Metall
 – LO aktuellt – Bli inte gammal utan kollek-
tivavtal

Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik
 – Investeringar och sysselsättning i Sverige
 – Bostadsbrist och arbetsmarknad – hur får vi 
en bostadsmarknad i balans

 – Modellen som klev ut genom ett fönster
 – Vägval när det gäller marknadsmekanismer i 
utbildningssystemet

 – Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmed-
lingen

 – Tillsammans
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 – Ungas färdigheter och etableringsproblem på 
arbetsmarknaden

 – Lönebildning bortom Nairu
 – Totalrenovering av Sverige
 – Fem nyanser av rättvisa
 – I skuggan av hög arbetslöshet – Om flykting- 
och anhöriginvandrares arbetsmarknadseta-
blering

 – Workers Ownership and Profit
 – Vägen till full sysselsättning och rättvisare 
löner

 – Populärversion Vägen till full sysselsättning 
och rättvisare löner

 – Full employment and wage policy of solida-
rity, report to the 2016 LO congress
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