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Jag gör lite av varje. De slänger med gubben hit och dit. Några år till hänger jag 
väl i. Jag trivs med mitt jobb, gänget här och uppskattar att jag har nära hem. I 
grunden är jag kock. I ett läge för några år sedan när jag hade haft egen cate-
ringfirma och innan dess arbetat inom det kommunala köket kom tanken: ”Ska 
jag ändra på något ska det vara nu!”

Jag har genom åren varit lite händig och är min egen hemmasnickare. Jag har 
min snickarbod och har byggt altan och sen blev det trädkoja ihop med barnbar-
nen och nu senast småbilar. Via Lernia fick jag praktik på verkstaden och sen 
kom jag inte härifrån! Jag gick inte färdigt utbildningen utan erbjöds jobb direkt.

Jag handkör rostfria växelblock som används för homogenisering av livsmedel. 
I processen att homogenisera mjölk för att fettet ska finfördelas så att det inte 
ska klumpa sig och lägga sig som ett lager på ytan är en variant att pressa mjöl-
ken med högt tryck genom en liten spalt. Det gör att fettkulorna går sönder och 
mindre fettkulor bildas.

I stort sett arbetar jag med block hela tiden, i olika storlekar men av samma 
modell. Graderna ska bort, bli släta och få en mjuk övergång för att ytan ska bli 
godkänd. Ju finare jag gör dem, desto fler repor ser jag. Jag handputsar för att 
få det blankt. Det är en liten seger varje gång jag får bort en repa och nöjd kan 
lämna ifrån mig objektet till en kund.

Sophia Gabrielsson
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1. Mötets öppnande
Susanna Gideonsson, LOs ordförande: Vänner, repskapsombud! Jag hoppas att 
ni alla har haft en fin sommar, även om det inte har varit en vanlig sommar 
för någon av oss. Pandemin har förstås förändrat det mesta.

Många har fått ändra sina semesterplaner jämfört med tidigare år. Och 
här på vårt repskap möts vi framför skärmar i stället för på riktigt. Men det 
kan vi nog stå ut med.

Det vi däremot inte kan – och inte ska – stå ut med, är att människor blir 
sjuka och dör, att våra medlemmar tvingas arbeta utan tillräckligt smitt-
skydd. Och vi kan aldrig stillatigande se på när arbetslösheten stiger till 
dramatiska nivåer och nu fortsätter att öka.

Alla bär vi på en underliggande oro för hur det ska gå, om jag eller mina 
närstående kommer att smittas. Hur ska det gå med jobbet? Och hur ska det 
gå för alla ungdomar som nu har gått ut gymnasiet och möts av den största 
ungdomsarbetslösheten sedan finanskrisen?

Rätten till arbete är och förblir vår viktigaste fråga. Så var det när vår 
rörelse bildades, och så är det även i dag.

Här krävs det åtgärder som är hållbara på både kort och lång sikt, åtgär-
der för att se till att vi snabbt har arbetare som kan återgå till jobbet när 
coronakrisen är över. Inte minst krävs det åtgärder som hjälper dem som 
inte har ett arbete att gå tillbaka till när arbetsplatsen inte finns kvar längre. 
Där ska vi kämpa med näbbar och klor för att se till att det finns stöd och 
strukturer för att de ska kunna ta andra jobb, nya jobb.

Alla ska ha arbete, ett arbete med bra lön och schysta villkor. Det är ju 
därför vi har valt att organisera oss, för att vi vet att vi alltid är starkare 
tillsammans, att vi måste hjälpas åt.

Transport blir starkare av att Hotell- och restaurangfacket växer. Han-
dels blir starkare av att Kommunal växer. Musikerna blir starkare av att Livs 
växer. Seko blir starkare av att Byggnads växer, och så vidare.

Så ser sambanden ut för oss alla. När vår organisation blir starkare blir 
också den enskilda medlemmen starkare. Då ökar vår kraft, inte bara kraf-
ten gentemot arbetsgivarna, utan också kraften att påverka hela samhälls-
utvecklingen.

Det är också därför vi har valt att samlas här i dag, för att tillsammans 
diskutera, debattera och lyssna på varandra, som representanter för våra 
arbetskamrater ute på Sveriges arbetsplatser – från byggarbetsplatsen i Ki-
runa till ICA-butiken i Ystad, från förskolan i Solna till livsmedelsföreta-
get i Lysekil, från städföretaget i Oxelösund till pappersbruket i Iggesund.

Tillsammans ska vi i dag bestämma oss för hur vi ska formera oss i vårt 
kommande arbete.

Tids nog ska avtalsrörelsen komma igång igen. Arbetsgivarna säger att 
det inte finns några pengar till höjda löner, precis som vanligt. Det är deras 
jobb. Vi ska se till att våra medlemmar får höjda reallöner och schysta vill-
kor, som vanligt. Det är vårt jobb.

Det vi framför allt ska diskutera här i dag är förhandlingarna om trygg-
het och omställning. Det är många blickar som riktas mot oss i dag. Det är 
många som sätter sina förhoppningar till oss.

Det finns också de som vill att vi ska misslyckas – att vi ska skiljas åt i 
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oenighet – för då blir vi svagare. Och då hoppas de kunna driva igenom en 
lagstiftning om försämrad anställningstrygghet för våra medlemmar.

Kamrater, vi ska göra de krafterna besvikna, för vi ska göra som svensk 
fackföreningsrörelse alltid har gjort: Vi ska lösa problem i förhandlingar 
med våra motparter. Och i de förhandlingarna ska vi stå upp för våra med-
lemmars rätt till trygghet på jobbet. Och var så säkra: Där kommer vi inte 
att vika ner oss.

Jag vet att det finns många synpunkter, många idéer och också olika 
krav på hur vi nu ska gå vidare. Det är bra. Då har vi något att jobba med.

Tillsammans ska vi nu fatta beslut. Låt mig bara ge er några ord på vägen 
om hur jag vill att vi ska nå fram till beslut.

Låt gärna åsikter brytas mot varandra, men låt diskussionen präglas av 
respekt för varandra, både som personer och som förbund. Låt oss lyssna på 
varandras synpunkter och förslag, men låt oss sedan alla tillsammans vara 
bärare av de beslut som vi fattar i dag!

Då är vi starka. Då riktar vi kraften framåt. Då vinner vi kampen för 
bättre villkor för våra medlemmar.

Med de orden förklarar jag vårt extra representantskap för öppnat.

2. Upprop
Vid representantskapets inledning var 114 representantskapsledamöter in-
registrerade. Ombudsförteckningen justerades senare under dagen med en 
ledamot. Det totala antalet representantskapsledamöter var alltså 115.

Beslut: att anse uppropet verkställt.

Ackholt, Malin HRF LOs styrelse
Alfredsson, Magnus Kommunal Ordinarie ledamot
Andersson, Bo-Arne GS Ordinarie ledamot
Andersson, Barbro Kommunal Ordinarie ledamot
Andersson, Ingemar IF Metall Ordinarie ledamot
Andersson, Rosa Kommunal Ordinarie ledamot
Astner, Sara HRF Ordinarie ledamot
Bardh, Per Handels Ordinarie ledamot
Baudin, Tobias Kommunal LOs styrelse
Bengtsson, Lisa LO LOs styrelse
Benjaminsson, Monica IF Metall Ordinarie ledamot
Berggren, Katarina Kommunal Suppleant
Blomgren, Maria Kommunal Suppleant
Bohman, Chamilla Kommunal Ordinarie ledamot
Boström, Pontus Elektrikerna Ordinarie ledamot
Brandt Ygeman, Elisabeth Handels Ordinarie ledamot
Brcan, Veronika Kommunal Suppleant
Brännström, Ulla IF Metall Ordinarie ledamot
Chacon, Juan Kommunal Ordinarie ledamot
Christensen, Tina Kommunal Ordinarie ledamot
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Claesson, Camilla Fastighets Suppleant
Ekeklint, Mats Seko Ordinarie ledamot
Engberg, Marianne Kommunal Ordinarie ledamot
Eriksson, Catarina Kommunal Ordinarie ledamot
Eriksson, Robert Kommunal Ordinarie ledamot
Fernebro, Anna IF Metall Ordinarie ledamot
Finnveden, Felix Kommunal Ordinarie ledamot
Franzen, Jonas Musikerna Ordinarie ledamot
Fredriksson, Robert IF Metall Ordinarie ledamot
Georgsson, Pontus Pappers LOs styrelse
Gideonsson, Susanna LO LOs styrelse
Gunnarsson, Martin IF Metall Ordinarie ledamot
Guovelin, Eva Livs LOs styrelse
Guovelin, Therese LO LOs styrelse
Gustafsson, Sladjana Kommunal Ordinarie ledamot
Hagelin, Torbjörn Byggnads Ordinarie ledamot
Haglund, Matts Seko Suppleant
Hammarin, Peter Kommunal Ordinarie ledamot
Hedgren, Mats Handels Ordinarie ledamot
Hedström, Melinda Handels Ordinarie ledamot
Hellström, Patrik Fastighets Ordinarie ledamot
Hernborg, Anders Livs Ordinarie ledamot
Hildingsson, Lars Byggnads Ordinarie ledamot
Hjortheden, Anna HRF Ordinarie ledamot
Hultman, Stefan IF Metall Ordinarie ledamot
Hägg, Tommie Handels Ordinarie ledamot
Ingelskog, Johan Kommunal Ordinarie ledamot
Jansson, Jenny Pappers Ordinarie ledamot
Jansson, Per Byggnads Suppleant
Jessen, Eva Kommunal Ordinarie ledamot
Johansson, Mikael Målarna LOs styrelse
Johansson, Torbjörn LO LOs styrelse
Johansson, Reine IF Metall Suppleant
Johansson, Roger Byggnads Ordinarie ledamot
Jonsson, Anders Kommunal Ordinarie ledamot
Jörmalm Andersson, Maria Kommunal Ordinarie ledamot
Karlsson, Valle Seko LOs styrelse
Klemetsson, Jessica Kommunal Ordinarie ledamot
Ladman, Mikael Transport Suppleant
Lagerqvist, Magnus Transport Ordinarie ledamot
Larsson, Solweig Livs Ordinarie ledamot
Larsson, Daniel Byggnads Ordinarie ledamot
Lavecchia, Gabriella Seko Ordinarie ledamot
Leghissa, Zara Kommunal Ordinarie ledamot
Leiding, Stefan IF Metall Ordinarie ledamot
Lenngren, Carina Kommunal Ordinarie ledamot
Lilja, Mikael Pappers Ordinarie ledamot
Lilja, Per Handels Ordinarie ledamot
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Lindberg, Carina Seko Ordinarie ledamot
Lindholm, Johan Byggnads LOs styrelse
Lundén, Lotta Kommunal Suppleant
Lundkvist, Stefan Pappers Ordinarie ledamot
Mardetko, Zdenka Kommunal Ordinarie ledamot
Matoshi, Besim IF Metall Ordinarie ledamot
Mikaelsson, Lars Transport Ordinarie ledamot
Nilsson, Marie IF Metall LOs styrelse
Nilsson, Håkan Kommunal Ordinarie ledamot
Nilsson Saavedra, Ysabel Fastighets Ordinarie ledamot
Nygårds, Yvonne Fastighets Ordinarie ledamot
Nyman, Lars GS Ordinarie ledamot
Olsson, Louise Elektrikerna Ordinarie ledamot
Olsson, Ola Byggnads Ordinarie ledamot
Palmetzhofer, Linda Handels LOs styrelse
Persson Per, HRF Ordinarie ledamot
Petersson, Simon IF Metall Ordinarie ledamot
Pettersson, Urban Elektrikerna LOs styrelse
Pettersson, Jonas Seko Ordinarie ledamot
Pettersson, Mikael Elektrikerna Ordinarie ledamot
R Pettersson, Sara Kommunal Suppleant
Qvarsell, Mattias Musikerna Ordinarie ledamot
Ryding, Anna Transport Ordinarie ledamot
Sahlin, Kalle IF Metall Ordinarie ledamot
Samuelsson, Marie Transport Ordinarie ledamot
Samuelsson, Andreas Handels Ordinarie ledamot
Sjödin, Sara Kommunal Ordinarie ledamot
Sjöstrand, Peter Målarna Ordinarie ledamot
Sjöö, Per-Olof GS LOs styrelse
Skarsjö, Anna Kommunal Ordinarie ledamot
Steneryd, Hans-Göran Kommunal Suppleant
Strand, Jenni Kommunal Ordinarie ledamot
Störvold, Jenny Målarna Ordinarie ledamot
Svensson, Martin Målarna Ordinarie ledamot
Säikkälä, Veli-Pekka IF Metall Ordinarie ledamot
Sällström, Mikael IF Metall Ordinarie ledamot
Tallén, Rasmus Handels Suppleant
Thornberg, Helen Seko Ordinarie ledamot
Thållén, Carina Kommunal Ordinarie ledamot
van Dorpel, Pim HRF Ordinarie ledamot
Wennberg, Jolan Livs Ordinarie ledamot
Westerberg, Elin Handels Ordinarie ledamot
Visshed, Jari Fastighets Ordinarie ledamot
With, Tomas IF Metall Ordinarie ledamot
Wreeth, Tommy Transport LOs styrelse
Zilén, Görgen Byggnads Ordinarie ledamot
Åkesson, Emma IF Metall Ordinarie ledamot
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3. Antagande av dag- och arbetsordning
Beslut: dag- och arbetsordningen godkändes.

4. Val av två ordförande
Beslut: att utse Anders Bergérus, LO, och Madlén Gunnarsson, Fastighets, 
till mötesordförande.

5. Val av sekreterare
Beslut: att utse Therese Roselin Göthe, Sannah Bäcklin, Lasse Thörn och 
Bo Carselid, samtliga LO, till mötessekreterare.

6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
Beslut: att utse Gabriella Lavecchia, Seko, och Stefan Hultman, IF Metall, 
till protokolljusterare tillika rösträknare.

7. Beslut om representantskapets offentlighet
Beslut: att hela mötet ska vara offentligt om inte representantskapet vid be-
handling av viss fråga beslutar på annat sätt.

8. Fyllnadsval
Beslut: att notera att inga fyllnadsval fanns att behandla.
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9. Motionsbehandling
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14.a Kollektivavtal och lagar  
(Motionerna 14.1–14.4 samt 14.8)

Anförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare: Kamrater! Nu har vi kommit till 
behandlingen av motioner. De motioner som vi ska behandla i dag har kon-
gressen i juni beslutat att hänskjuta till oss i särskild ordning. Det är egent-
ligen anledningen till att vi träffas i dag, att de tyckte att vi skulle ha ett 
extra repskap.

Motionerna är fem förbundsmotioner som handlar om förhandlingarna 
om trygghet och omställning.

I korthet kan man säga att det handlar om hur förhandlingarna om 
trygghet och omställning ska startas om. Men det handlar också om nya 
förutsättningar – villkor, om man så vill – för förhandlingarna.

Vi har också en existentiell fråga att hantera: Ska vi fortsätta förhand-
lingarna om trygghet och omställning med arbetsgivarna?

Jag tänkte börja med att säga att vi alla gillar den svenska modellen. Vi 
är många som sjunger dess lov, men det finns olika uppfattningar om vad 
den svenska modellen innehåller och egentligen betyder. Alla tolkar nog in 
lite vad de själva vill att den svenska modellen ska vara.

Låt oss i det här sammanhanget enas om att den svenska modellen hand-
lar om att det är parterna som ska bestämma över arbetsmarknadens villkor 
och regler. Det är vi som säljer och köper arbete som tillsammans ska ha 
makten över lönerna och arbetsvillkoren.

Den svenska modellen är makt att själva förändra vår verklighet. Vi för-
väntar oss inte att någon annan ska lösa frågorna åt oss. Vi är inte åskådare 
eller för den delen inte lobbyister som springer runt i riksdagen eller i kor-
ridorerna i Bryssel.

Vi organiserar oss och tar makten själva. Det är själva idén. Ingen annan 
– inte någon myndighet eller lagstiftare eller EU – ska ta över ansvaret för 
lönerna och villkoren på arbetsmarknaden.

Det innebär att vi först och främst försöker lösa problem med motpar-
ten. Det var också därför som vi tillsammans begärde förhandlingar med 
Svenskt Näringsliv för drygt två och ett halvt år sedan. Vi gjorde det för 
att komma åt en massa otyg på den svenska arbetsmarknaden. Vi ville få 
stopp på allmän visstid, sms-anställningar, hyvling och skriande brister i 
arbetsgivarnas investeringar i förbundsmedlemmarnas kompetensutveck-
ling, det vi kallar omställning.

För politikerna är det alltid frestande att försöka ta makten från fack och 
arbetsgivare. Det gäller både högern och vänstern. Den självreglering som 
vi har är inte på något sätt självklar. Det har blivit alltmer tydligt under se-
nare tid. Då tänker jag på EU-kommissionen, som försöker ta makten över 
lönerna. Det är en stor sak nere i Europa just nu.

Omgivningen har alltid satt press på vår modell. Det är inte konstigt, för 
med stor makt kommer också stort ansvar.

På 1930-talet var lagstiftningshotet stort. Lösningen då var Saltsjöbadsav-
talet.
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På 1970-talet var trycket på parterna stort igen, men då misslyckades 
parterna. Vi fick mer statlig inblandning – på gott och ont. Framgångarna 
via lagstiftning betalade vi med en spricka gentemot arbetsgivarna som inte 
än har läkt helt och hållet.

Efter 1990-talskrisen var den svenska modellen hotad igen. Svaret blev att 
parterna fann en ny ordning för lönebildning via rikstäckande kollektivavtal.

Nu är vi igen i ett läge där politikerna och omvärlden försöker sätta tryck 
på parterna. Vi kan tycka vad vi vill om januariavtalet och de politiska 
majoriteter som sätter press på den svenska modellen. Vi kan tycka vad vi 
vill om Centerns nyliberaler. I det här sammanhanget är det vad det är. Vi 
befinner oss där vi är.

Vår grundläggande fråga är enkel: Ska vi försöka lösa trygghets- och om-
ställningsfrågorna av egen kraft i förhandlingar med motparten, eller ska 
vi överlåta åt andra, alltså politikerna, att bestämma?

Det har blivit alltmer tydligt sedan förhandlingarna inleddes 2017 att 
det inte längre finns någon plats där vi kan stå still. Att bara stå still är inte 
lösningen, utan den finns någon annanstans.

Man kan också konstatera att Toijerutredningen är ett misslyckande, i 
alla fall utifrån vårt sätt att se. Den riskerar att underminera relationerna 
mellan fack och arbetsgivare, och den försvagar också tryggheten för an-
ställda. Den hör hemma i en soptunna.

Vi står alltså inför förändringar. Frågan är var fackföreningsrörelsen ska 
vara i de förändringarna. Ska vi själva ta makt över situationen, eller ska 
vi se på medan andra gör upp? Ska vi vara på planen och spela, eller ska vi 
sitta på läktaren?

Det är den första fråga som vi har att ta ställning till när vi behandlar 
andra att-satsen i motion 14.2, som är likalydande med andra att-satsen i 
motionerna 14.3, 14.4 och 14.8.

Ska förhandlingarna om trygghet och omställning avslutas eller fort-
sätta? LO-styrelsen har satt ner foten: Förhandlingarna ska fortsätta ge-
nom en omstart.

Den andra fråga som vi har att hantera finns i första att-satsen i motion 
14.2, som är identisk med första att-satsen i motionerna 14.3, 14.4 och 14.8: 
Hur ska förhandlingarna om trygghet och omställning startas om?

Det som föreslås är en omstart där förbunden ska ”ges möjlighet att få 
insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna”.

Man kan konstatera att det har runnit mycket vatten under broarna och 
att det har varit en bitvis hög ljudnivå mellan förbunden i våra interna dis-
kussioner. Men nu vill jag som god republikan citera kungen: Låt oss vända 
blad och lägga detta bakom oss!

Naturligtvis är ett starkt förbundsinflytande i förhandlingarna en själv-
klarhet. Detaljerna kring vad detta innebär i praktiken kommer vi tillbaka 
till senare, när vi kommer till ett förslag på nästa dagordningspunkt. Låt 
mig bara säga att det finns ett tydligt förslag till direktiv för omstart av 
förhandlingarna som har arbetats fram av LOs avtalsråd tillsammans med 
styrelsen tidigare i sommar.

LO-styrelsen föreslår bifall till första att-satsen i motionerna 14.2, 14.3, 
14.4 och 14.8.
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Man kan säga att de frågor som vi har behandlat hittills är processuella: 
Hur ska vi organisera oss i förhandlingarna?

Den tredje och fjärde frågan som vi har att behandla gäller materiella 
regler: Hur ska förhandlingarna om trygghet ramas in?

Det gäller motion 14.1, första och andra att-satserna, samt motionerna 
14.2, 14.3, 14.4 och 14.8, tredje och fjärde att-satserna.

För det första handlar det om att ”LO inte ska medverka till att förändra 
reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS”. För det andra handlar det 
om att ”LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dis-
positiva, ens genom centralt kollektivavtal”.

Hur förhandlingarna ”hägnas in” har skapat vissa motsättningar. Vi vet 
att det finns olika uppfattningar om dessa att-satser.

LO-styrelsen har dock fattat beslut om att föreslå bifall till att-satserna 
om saklig grund och dispositivitet i motion 14.1, första och andra att-satser-
na, samt motionerna 14.2, 14.3, 14.4 och 14.8, tredje och fjärde att-satserna.

Utgångspunkten för LO-styrelsen är att LAS ska vara en skyddslagstift-
ning som ska skydda arbetstagaren från godtycklighet samtidigt som den 
ger fackföreningen möjligheter till inflytande i frågorna.

LO-styrelsen instämmer i motionärernas beskrivning av saklig grund, 
dess betydelse och att begreppet är helt centralt för anställningstryggheten.

För att kunna frigöra sig från lagstiftarens inverkan i så hög grad som 
möjligt är det viktigt att stora delar av LAS är dispositiv. Vi brukar nästan 
alltid föredra lagstiftning som kan ändras genom riksavtal.

LO-styrelsen delar dock motionärernas oro i fråga om att öppna upp och 
göra centrala och tvingande delar i LAS som rör saklig grund dispositiva. 
Det är en röd linje som vi inte kan passera, i enlighet med LO-styrelsens 
förslag beträffande yrkandet om saklig grund.

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen att representantskapet beslutar
att bifalla motionerna 14.1, 14.2 första att-satsen, 14.2 tredje att-satsen, 14.2 

fjärde att-satsen, 14.3 första att-satsen, 14.3 tredje att-satsen, 14.3 fjärde att-
satsen, 14.4 första att-satsen, 14.4 tredje att-satsen, 14.4 fjärde att-satsen, 
14.8 första att-satsen, 14.8 tredje att-satsen och 14.8 fjärde att-satsen samt

att anse motionerna 14.2 andra att-satsen, 14.3 andra att-satsen, 14.4 andra 
att-satsen och 14.8 andra att-satsen besvarade.

Avslutningsvis yrkar jag bifall till styrelsens förslag.
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14.1
Trygghet och omställning
Kommunalarbetareförbundet
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarnas och arbetstagar-
nas rättigheter och skyldigheter kring individens anställning. Den består i 
huvudsak av regler som rör anställningens ingående och upphörande.

Grunderna i LAS har varit desamma ända sedan lagen infördes 1974. Hu-
vudregeln är att anställningar ska gälla tillsvidare, och att dessa kan upphöra 
endast när det finns saklig grund för uppsägning. Dessa regler har inte änd-
rats, vare sig vid den stora omarbetningen av lagen som trädde i kraft 1982, 
eller senare. Möjligheterna för arbetsgivaren att anställa på visstid har dock 
med åren utökats, genom ytterligare former för tidsbegränsade anställningar, 
senast genom införandet av allmän visstid som innebär att arbetsgivare utan 
några skäl kan välja att frångå huvudregeln om tillsvidareanställning och i 
stället anställa på viss tid. 

Alltjämt är dock tillsvidareanställning huvudregel på svensk arbetsmark-
nad och det är med den utgångspunkten som anställningsskyddet är utfor-
mat. En tillsvidareanställning får inte sägas upp med mindre än att den är 
sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig grund kan vara antingen 
arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis finns i dag 
en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som 
inte är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. 
Anställningsskyddet är således utformat som att arbetsgivaren förvisso har 
en mycket fri anställningsrätt, men i gengäld inte en fri uppsägningsrätt.

En annan grundläggande utgångspunkt i LAS är att vissa regler är semi-
dispositiva och därmed kan ersättas av andra regler i kollektivavtal, medan 
andra regler är tvingande. Saklig grund, 7 § LAS, är en tvingande regel. Ar-
betsmarknadens parter kan därför inte förfoga över begreppet saklig grund 
i förhandlingar, med mindre än att LAS ändras och blir dispositiv även i 
dessa delar. 

Vi kan konstatera att LAS handlar om individens rättigheter – men också 
är grundläggande för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
på svensk arbetsmarknad. Genom att öppna dörren för att ändra i begrep-
pet saklig grund förändras maktbalansen, med alla Sveriges arbetstagare 
som förlorare.

Därmed är LAS en angelägenhet av enorm betydelse för hela den svenska 
fackföreningsrörelsen och samtliga LO-förbund. Kommunal med sina drygt 
500 000 medlemmar företräder således över 40 procent av LO-kollektivet.

Mot bakgrund av såväl den process som föranlett den gemensamma av-
siktsförklaringen mellan LO och Svenskt Näringsliv som avsiktsförklaring-
ens innehåll, föreslår Kommunal att LOs mandat för förhandlingar om 
trygghet och omställning tydliggörs.

Efter beslut på representantskapet hösten 2017 begärde LO förhandling 
med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. 
Uppdragets inriktning var tydlig – de visstidsanställdas ställning på svensk 
arbetsmarknad skulle stärkas och heltid göras till norm i alla LO-yrken. 

I begäran om förhandling fokuserade LO, i enlighet med uppdraget, på 
tre frågor: 
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 – Få slut på det daglönarsystem som återuppstått som en konsekvens av 
bland annat förändringarna i allmän visstidsanställning. 

 – Få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal då behovet av arbets-
kraft är permanent. 

 – Stärk omställningsförmågan för alla arbetstagare och skapa bättre stat-
liga stödstrukturer genom exempelvis en generösare studiefinansiering.

Till dessa gemensamma förhandlingar har LO, i enlighet med stadgarna, 
utsett en förhandlingsdelegation. Förhandlingsdelegationen består av LOs 
avtalsråd och inom ramen för denna har en mindre förhandlingsdelegation 
utsetts, i detta fall med representanter från fem av medlemsförbunden. För-
handlingsdelegationen har, enligt stadgarna, till uppdrag att ”svara för att 
förhandlingarna genomförs”.

Sedan förhandlingarna påkallades 2017 har förutsättningarna för dessa 
till viss del förändrats genom januariavtalet 2019. Såväl Svenskt Närings-
liv som LO har utåt sett varit tydliga med deras respektive inställning och 
intention avseende vad parterna, alternativt lagstiftaren, har att göra med 
anledning av punkt 20 i januariavtalet. 

I februari 2019 överlämnade Svenskt Näringsliv ett underlag till LO in-
för de fortsatta förhandlingarna mellan parterna. Bakgrunden var att för-
handlingarna förväntades ta ny fart, då januariavtalet genom sin utform-
ning föreskriver ett hot om lagstiftning om parterna inte kommer överens 
om annat. Av Svenskt Näringslivs underlag framgår tydligt att högst upp 
på deras kravlista står att avskaffa saklig grund och därmed införa en fri 
uppsägningsrätt. LO bemötte medialt detta krav genom att fastslå att kra-
vet är ”befängt” och att om detta blev verklighet skulle det göra alla arbets-
tagare rättslösa. 

Under våren, sommaren och hösten har två olika partsgemensamma ar-
betsgrupper arbetat med underlag inför kommande förhandlingar. Dessa 
har nu visat sig ligga till grund för den avsiktsförklaring som sedermera har 
träffats. Redan vid inrättandet av arbetsgrupperna gjorde Kommunal klart 
att saklig grund inte var föremål för förhandling. Denna bild trodde vi de-
lades av LO och samtliga medlemsförbund. 

Under samma period har den lilla förhandlingsdelegation som utsetts 
av LOs avtalsråd och som enligt stadgarna haft att ”svara för att förhand-
lingarna genomförs”, inte sammankallats. Från LO sades det att några för-
handlingar inte har ägt rum.

Sedan arbetsgruppens resultat presenterats fick Kommunal och de an-
dra förbunden inom LO i slutet av 2019 ett utkast till avsiktsförklaring sig 
tillhanda. Där framgick bland annat att LO och Svenskt Näringsliv, efter 

”omfattande, svåra, komplicerade men konstruktiva förhandlingar”, var över-
ens om att begreppet saklig grund i LAS bör tas bort och ersättas av något 
annat. I den avsiktsförklaring som läckt till media står bland annat att ”Par-
ternas intention är att begreppet ’saklig grund’ i anställningsskyddslagen 
bör ersättas av en ny reglering”.

Efter att frågan om såväl förhandlingarnas innehåll som hur de gått till 
varit föremål för diskussioner i såväl LOs avtalsråd som i dess styrelse, pre-
senterades senare en reviderad avsiktsförklaring där det framgår att den 
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bortre gränsen för kommande förhandlingar är att de nya reglerna inte får 
innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Det är i sig självklart, då 
en helt fri uppsägningsrätt inte kan uppnås ens genom ändringar i LAS. 
Det anställningsskydd som i övrigt får anses finnas genom reglerna i dis-
krimineringslagen, föreningsrättskränkning med mera har sin grund i Sve-
riges internationella åtaganden. Det är således fråga om ”skydd” som varken 
kan avtalas eller lagstiftas bort. Som ett exempel på detta kan nämnas, att 
det redan vid införandet av LAS resonerades i förarbetena kring huruvida 
det anställningsskydd som skulle tillfalla arbetstagarna genom regleringen 
om saklig grund, skulle anses tillräcklig utifrån Sveriges åtaganden genom 
att ha ratificerat ILO-konvention 158 om uppsägning av anställningsavtal 
på arbetsgivarens initiativ. Det är högst oklart om ett sänkt skydd genom 
antingen att ta bort begreppet saklig grund i lagen eller öppna för att par-
terna avtalar bort det genom att regleringen blir semidispositiv, skulle leda 
till slutsatsen att Sverige fortfarande uppfyller de minimiregler som följer 
av konventionen.

Det har också resonerats kring att det återfinns ett anställningsskydd 
genom begreppet ”god sed på arbetsmarknaden”. Denna inställning måste 
anses som naiv, då Arbetsdomstolen hittills inte godtagit detta argument i 
så gott som något rättsfall där detta åberopats. Inte heller före införandet 
av LAS innebar ”god sed” något nämnvärt anställningsskydd i praktiken. 
Man kan i alla fall konstatera att det som arbetsgivarna vill åt, nämligen 
att kunna göra sig av med arbetstagare som i deras mening har samarbets-
problem eller inte är tillräckligt produktiva, knappast skulle hindras av ett 

”anställningsskydd” som enbart består av någon modifierad variant av god 
sed på arbetsmarknaden. Det är obegripligt hur parterna med detta ser att 
uppsägningar fortsättningsvis ska kunna ske ”förutsägbart och rättssäkert” 
så som det stipuleras i januariavtalet.

Även i den slutligt presenterade versionen av avsiktsförklaringen fram-
går att LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv är överens om att de grund-
läggande reglerna i dagens anställningsskydd kan behöva ändras och att 
arbetsgivarna ska få en större flexibilitet vid uppsägningar. Detta kan inte 
uppfattas på något annat sätt än att de fortsatta förhandlingarna kommer att 
handla om att ändra eller ta bort saklig grund för uppsägning, och kommer 
att leda till ett försämrat anställningsskydd för alla arbetstagare på svensk 
arbetsmarknad. Det är något som vi i Kommunal under hela processen mot-
satt oss att förhandla om. Återigen, grunden för LOs förhandlingsmandat 
är fortfarande den förhandling som påkallades hösten 2017 om trygghet 
och omställning.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är som 
sagt tvingande och helt grundläggande för anställningsskyddet. Om dessa 
regler skulle göras dispositiva, det vill säga möjliga att ändra genom kollek-
tivavtal, så innebär det stora risker. Värt att särskilt lyfta är att:

 – Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping där arbetsgivarna kommer 
att vilja ha det kollektivavtal som har sämst anställningsskydd.

 – Det öppnar för så kallade ”gula” fackföreningar som går arbetsgivarens 
ärenden att helt avtala bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där 
de tecknar kollektivavtal.
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 – Risken ökar för att arbetstagare utan anställningsskydd inte vågar kräva 
sina rättigheter. 

Vårt uppdrag som fackföreningar är att tillvarata arbetstagarnas rättigheter. 
Vår möjlighet att göra detta skadas väsentligt om vi själva utraderar den för 
arbetstagarna viktigaste regeln i anställningsskyddet, den om saklig grund 
för uppsägning. En sådan förändring skulle innebära en radikal förskjut-
ning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska 
arbetsmarknaden.

Det kan inte nog betonas att anställningsskyddets kärna, nämligen att 
en arbetstagare inte kan sägas upp utan att saklig grund föreligger, är en 
grundläggande förutsättning för ett gott klimat och en god arbetsmiljö på 
arbetsplatsen. Utan det grundläggande skyddet för anställningen skulle våra 
medlemmar inte våga höja sin röst och diskutera fackliga frågor på arbets-
platsen. Vi vet redan i dag att de som står upp för sig själva och för sina ar-
betskamrater ofta får kämpa i motvind och ses som jobbiga och obekväma. 
Vem ska våga göra det, med risken att dagen efter sägas upp?

Det har framförts åsikter om att försämringarna i anställningsskyddet 
skulle kunna gottgöras av ändringar i regler avseende exempelvis visstidsan-
ställningar. På detta vill vi framhålla, att det inte kan ses som en lösning att 
försämra anställningstryggheten för majoriteten av arbetstagarna på svensk 
arbetsmarknad, till förmån för att till exempel förkorta tiden för konver-
tering av en visstidsanställning. Det enkla skälet till det är det argument 
som arbetsgivarna själva använder, nämligen att de inte ser några som helst 
problem att tillsvidareanställa alla arbetstagare – så länge anställningen kan 
sägas upp utan saklig grund. 

Konsekvensen av förändringen skulle alltså inte bli ett ökat anställnings-
skydd för de visstidsanställda, utan ett försämrat anställningsskydd för samt-
liga. För genom att sänka skyddsnivån för de tillsvidareanställda så sänker 
man skyddsnivån på det som de visstidsanställda eftersträvar, nämligen en 
tillsvidareanställning. En fråga man då bör ställa sig är vad en tillsvidarean-
ställning egentligen är värd, om arbetstagaren ändå kan sägas upp när som 
helst utan saklig grund? 

Vidare är det viktigt att framhålla regeln om saklig grund är tvingande 
till arbetstagarnas fördel, på så vis att inte ens arbetsmarknadens parter ge-
nom kollektivavtal kan avtala bort detta skydd. Det innebär att de ändringar 
som LO och Svenskt Näringsliv nu avser förhandla om inte ryms inom par-
ternas möjligheter, utan kräver en ändring i lag. Även mot denna bakgrund 
är det vår uppfattning att LO, genom sitt agerande, överträtt sitt mandat.

Mot bakgrund av januariavtalet och de därmed delvis förändrade förut-
sättningarna för förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO och Svenskt 
Näringsliv vill vi vara tydliga med att vår utgångspunkt naturligtvis är att 
frågor om arbetsmarknaden bäst löses mellan parterna i förhandlingar. Men 
genom att öppna dörren för diskussioner om saklig grund har LO överträtt 
sitt mandat i förhandlingarna. Man har också gått längre än vad januariavta-
let stipulerar. Genom att undanhålla förbunden information om långtgående 
samtal/förhandlingar med motparten har man förbrukat vårt förtroende 
att förhandla i dessa frågor. 
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Utifrån punkt 20 i januariavtalet har en statlig utredning tillsatts. I di-
rektiven till utredningen, ”En moderniserad arbetsrätt” (dir 2019:17), framgår 
att dessa inte kommer att innehålla några förslag om ändringar i begreppet 
saklig grund. Det ryms inte inom de utredningsdirektiv som skrivits. Dessa 
handlar om andra, i huvudsak för arbetsgivarna, viktiga frågor avseende 
reglerna i LAS. Utredningen har enligt direktiven i uppdrag att utarbeta 
författningsförslag inom tre punkter; utökade undantag från turordnings-
reglerna, att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för 
kompetensutveckling och omställningsförmåga samt lägre kostnader vid 
uppsägningar, särskilt för mindre företag. Vidare har utredningen möjlighet 
att författa förslag som syftar till att skapa en bättre balans i anställnings-
skyddet för personal med olika anställningsvillkor. Att denna sista punkt 
inte kan innebära ett angrepp på begreppet saklig grund, står dock att läsa 
längst ner på sidan 13 i utredningsdirektiven, ”Uppsägningar ska fortsatt 
kräva saklig grund”. Detta går inte att misstolkas och det kan därmed kon-
stateras, att parternas förhandlingar går långt utanför vad det lagstiftnings-
hot som punkt 20 i januariavtalet medförde. 

LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed 
rubba maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av 
ett försvagat anställningsskydd är svåra att överblicka och väldigt svåra att 
reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att det man en gång har förlorat 
är väldigt svårt att ta tillbaka. 

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett 
allvarligt läge. I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i 
uppdraget att bevaka medlemmarnas intressen och en förutsättning för att 
det ska lyckas är att förhandlingarna sker med stor tillit och att samtliga LOs 
medlemsförbund har inflytande över processen. Det är utifrån detta mycket 
beklagligt att LO som federation inte anser det som bekymmersamt att de 
nu genom beslut i LOs styrelse väljer att gå vidare i förhandlingarna, trots 
att förbund som tillsammans representerar mer än hälften av LOs medlem-
mar starkt motsatt sig detta och valt att ställa sig utanför.

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för 
någon. Vi har inte, såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra 
anställningsskyddet”. Vår uppgift har alltid varit, och ska fortsätta vara, att 
se till att öka tryggheten och förbättra villkoren för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för upp-

sägning i LAS samt
att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs disposi-

tiva, ens genom centralt kollektivavtal.
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14.2
Förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om Trygghet och Om-
ställning
Byggnadsarbetareförbundet
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarnas och arbetstagar-
nas rättigheter och skyldigheter kring individens anställning. Den består i 
huvudsak av regler som rör anställningens ingående och upphörande.

Grunderna i LAS har varit desamma ända sedan lagen infördes 1974. Hu-
vudregeln är att anställningar ska gälla tillsvidare och att dessa kan upphöra 
endast när det finns saklig grund för uppsägning. Dessa regler har inte änd-
rats, vare sig vid den stora omarbetningen av lagen som trädde i kraft 1982, 
eller senare. Möjligheterna för arbetsgivaren att anställa på visstid har dock 
med åren utökats, genom ytterligare former för tidsbegränsade anställningar, 
senast genom införandet av allmän visstid som innebär att arbetsgivare utan 
några skäl kan välja att frångå huvudregeln om tillsvidareanställning och 
istället anställa på viss tid. 

Alltjämt är dock tillsvidareanställning huvudregel på svensk arbetsmark-
nad och det är med den utgångspunkten som anställningsskyddet är utfor-
mat. En tillsvidareanställning får inte sägas upp med mindre än att den är 
sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig grund kan vara antingen 
arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis finns i dag 
en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som 
inte är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. 
Anställningsskyddet är således utformat som att arbetsgivaren förvisso har 
en mycket fri anställningsrätt, men i gengäld inte en fri uppsägningsrätt.

En annan grundläggande utgångspunkt i LAS är att vissa regler är semi-
dispositiva och därmed kan ersättas av andra regler i kollektivavtal, medan 
andra regler är tvingande. Saklig grund, 7 § LAS, är en tvingande regel. Ar-
betsmarknadens parter kan därför inte förfoga över begreppet saklig grund 
i förhandlingar, med mindre än att LAS ändras och blir dispositiv även i 
dessa delar. 

Vi kan konstatera att LAS handlar om individens rättigheter – men också 
är grundläggande för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
på svensk arbetsmarknad. Genom att öppna dörren för att ändra i begrep-
pet saklig grund förändras maktbalansen, med alla Sveriges arbetstagare 
som förlorare.

Därmed är LAS en angelägenhet av enorm betydelse för hela den svenska 
fackföreningsrörelsen och samtliga LO-förbund. 

Mot bakgrund av såväl den process som föranlett den gemensamma av-
siktsförklaringen mellan LO och Svenskt Näringsliv som avsiktsförklaring-
ens innehåll föreslår Byggnads att LOs mandat för förhandlingar om trygg-
het och omställning tydliggörs.

Efter beslut på representantskapet hösten 2017 begärde LO förhandling 
med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. 
Uppdragets inriktning var tydlig – de visstidsanställdas ställning på svensk 
arbetsmarknad skulle stärkas och heltid göras till norm i alla LO-yrken.

I begäran om förhandling fokuserade LO, i enlighet med uppdraget, på 
tre frågor: 
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 – Få slut på det daglönarsystem som återuppstått som en konsekvens av 
bland annat förändringarna i allmän visstidsanställning. 

 – Få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal då behovet av arbets-
kraft är permanent. 

 – Stärk omställningsförmågan för alla arbetstagare och skapa bättre stat-
liga stödstrukturer genom exempelvis en generösare studiefinansiering.

Till dessa gemensamma förhandlingar har LO, i enlighet med stadgarna, 
utsett en förhandlingsdelegation. Förhandlingsdelegationen består av LOs 
avtalsråd och inom ramen för denna har en mindre förhandlingsdelegation 
utsetts, i detta fall med representanter från fem av medlemsförbunden. För-
handlingsdelegationen har, enligt stadgarna, till uppdrag att ”svara för att 
förhandlingarna genomförs”.

Sedan förhandlingarna påkallades 2017 har förutsättningarna för dessa 
till viss del förändrats genom den sakpolitiska överenskommelsen mellan So-
cialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet i januari 2019 
(januariavtalet). Såväl Svenskt Näringsliv som LO har utåt sett varit tydliga 
med deras respektive inställning och intention avseende vad parterna, alter-
nativt lagstiftaren, har att göra med anledning av punkt 20 i januariavtalet. 

I februari 2019 överlämnade Svenskt Näringsliv ett underlag till LO in-
för de fortsatta förhandlingarna mellan parterna. Bakgrunden var att för-
handlingarna förväntades ta ny fart, då januariavtalet genom sin utform-
ning föreskriver ett hot om lagstiftning om parterna inte kommer överens 
om annat. Av Svenskt Näringslivs underlag framgår tydligt att högst upp 
på deras kravlista står att avskaffa saklig grund och därmed införa en fri 
uppsägningsrätt. LO bemötte medialt detta krav genom att fastslå att kra-
vet är ”befängt” och att om detta blev verklighet skulle det göra alla arbets-
tagare rättslösa. 

Under våren, sommaren och hösten har två olika partsgemensamma ar-
betsgrupper arbetat med underlag inför kommande förhandlingar. Dessa 
har nu visat sig ligga till grund för den avsiktsförklaring som sedermera 
har träffats. 

Under samma period har den lilla förhandlingsdelegation som utsetts av 
LOs avtalsråd och som enligt stadgarna haft att ”svara för att förhandling-
arna genomförs” inte sammankallats. Från LO sas det att några förhand-
lingar inte har ägt rum.

Sedan arbetsgruppens resultat presenterats fick förbunden inom LO i slu-
tet av 2019 ett utkast till avsiktsförklaring sig tillhanda. Där framgick bland 
annat att LO och Svenskt Näringsliv, efter ”omfattande, svåra, komplice-
rade men konstruktiva förhandlingar”, var överens om att begreppet saklig 
grund i LAS bör tas bort och ersättas av något annat. I den avsiktsförklaring 
som läckt till media står bland annat att ”Parternas intention är att begrep-
pet ’saklig grund’ i anställningsskyddslagen bör ersättas av en ny reglering”.

Efter att frågan om såväl förhandlingarnas innehåll som hur de gått till 
varit föremål för diskussioner i såväl LOs avtalsråd som dess styrelse, pre-
senterades senare en reviderad avsiktsförklaring där det framgår att den 
bortre gränsen för kommande förhandlingar är att de nya reglerna inte får 
innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Det är i sig självklart, då 
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en helt fri uppsägningsrätt inte kan uppnås ens genom ändringar i LAS. 
Det anställningsskydd som i övrigt får anses finnas genom reglerna i dis-
krimineringslagen, föreningsrättskränkning med mera har sin grund i Sve-
riges internationella åtaganden. Det är således fråga om ”skydd” som varken 
kan avtalas eller lagstiftas bort. Som ett exempel på detta kan nämnas, att 
det redan vid införandet av LAS resonerades i förarbetena kring huruvida 
det anställningsskydd som skulle tillfalla arbetstagarna genom regleringen 
om saklig grund, skulle anses tillräcklig utifrån Sveriges åtaganden genom 
att ha ratificerat ILO-konvention 158 om uppsägning av anställningsavtal 
på arbetsgivarens initiativ. Det är högst oklart om ett sänkt skydd genom 
antingen att ta bort begreppet saklig grund i lagen eller öppna för att par-
terna avtalar bort det genom att regleringen blir semidispositiv, skulle leda 
till slutsatsen att Sverige fortfarande uppfyller de minimiregler som följer 
av konventionen.

Det har också resonerats kring att det återfinns ett anställningsskydd 
genom begreppet ”god sed på arbetsmarknaden”. Denna inställning måste 
anses som naiv, då Arbetsdomstolen hittills inte godtagit detta argument i 
så gott som något rättsfall där detta åberopats. Inte heller före införandet 
av LAS innebar ”god sed” något nämnvärt anställningsskydd i praktiken. 
Man kan i alla fall konstatera att det som arbetsgivarna vill åt, nämligen 
att kunna göra sig av med arbetstagare som i deras mening har samarbets-
problem eller inte är tillräckligt produktiva, knappast skulle hindras av ett 

”anställningsskydd” som enbart består av någon modifierad variant av god 
sed på arbetsmarknaden. Det är obegripligt hur parterna med detta ser att 
uppsägningar fortsättningsvis ska kunna ske ”förutsägbart och rättssäkert” 
så som det stipuleras i januariavtalet.

Även i den slutligt presenterade versionen av avsiktsförklaringen framgår 
att LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv är överens om att de grundläggan-
de reglerna i dagens anställningsskydd kan behöva ändras och att arbetsgi-
varna ska få en större flexibilitet vid uppsägningar. Detta kan inte uppfattas 
på något annat sätt än att de fortsatta förhandlingarna kommer att handla 
om att ändra eller ta bort saklig grund för uppsägning och kommer att leda 
till ett försämrat anställningsskydd för alla arbetstagare på svensk arbets-
marknad. Det är något som vi i Byggnads uttryckligen har motsatt oss att 
förhandla om. Återigen, grunden för LOs förhandlingsmandat är fortfarande 
den förhandling som påkallades hösten 2017 om trygghet och omställning.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är som 
sagt tvingande och helt grundläggande för anställningsskyddet. Om dessa 
regler skulle göras semidispositiva, det vill säga möjliga att ändra genom 
kollektivavtal, så innebär det stora risker. 

Värt att särskilt lyfta är att:
 – Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping där arbetsgivarna kommer 
att vilja ha det kollektivavtal som har sämst anställningsskydd. 

 – Det öppnar för så kallade ”gula” fackföreningar som går arbetsgivarens 
ärenden att helt avtala bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där 
de tecknar kollektivavtal.

 – Risken ökar för att arbetstagare utan anställningsskydd inte vågar kräva 
sina rättigheter. 
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Vårt uppdrag som fackföreningar är att tillvarata arbetstagarnas rättigheter. 
Vår möjlighet att göra detta skadas väsentligt om vi själva utraderar den för 
arbetstagarna viktigaste regeln i anställningsskyddet, den om saklig grund 
för uppsägning. En sådan förändring skulle innebära en radikal förskjut-
ning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska 
arbetsmarknaden.

Det kan inte nog betonas att anställningsskyddets kärna, nämligen att 
en arbetstagare inte kan sägas upp utan att saklig grund föreligger, är en 
grundläggande förutsättning för ett gott klimat och en god arbetsmiljö på 
arbetsplatsen. Utan det grundläggande skyddet för anställningen skulle våra 
medlemmar inte våga höja sin röst och diskutera fackliga frågor på arbets-
platsen. Vi vet redan i dag att de som står upp för sig själva och för sina ar-
betskamrater ofta får kämpa i motvind och ses som jobbiga och obekväma. 
Vem ska våga göra det, med risken att dagen efter sägas upp?

Det har framförts åsikter om att försämringarna i anställningsskyddet 
skulle kunna gottgöras av ändringar i regler avseende exempelvis visstidsan-
ställningar. På detta vill vi framhålla, att det inte kan ses som en lösning att 
försämra anställningstryggheten för majoriteten av arbetstagarna på svensk 
arbetsmarknad, till förmån för att till exempel förkorta tiden för konver-
tering av en visstidsanställning. Det enkla skälet till det är det argument 
som arbetsgivarna själva använder, nämligen att de inte ser några som helst 
problem att tillsvidareanställa alla arbetstagare – så länge anställningen kan 
sägas upp utan saklig grund.

Konsekvensen av förändringen skulle alltså inte bli ett ökat anställnings-
skydd för de visstidsanställda, utan ett försämrat anställningsskydd för samt-
liga. För genom att sänka skyddsnivån för de tillsvidareanställda så sänker 
man skyddsnivån på det som de visstidsanställda eftersträvar, nämligen en 
tillsvidareanställning. En fråga man då bör ställa sig är vad en tillsvidarean-
ställning egentligen är värd, om arbetstagaren ändå kan sägas upp när som 
helst utan saklig grund? 

Vidare är det viktigt att framhålla regeln om saklig grund är tvingande till 
arbetstagarnas fördel, på så vis att inte ens arbetsmarknadens parter genom 
kollektivavtal kan avtala bort detta skydd. Det innebär att de ändringar som 
LO och Svenskt Näringsliv nu avser förhandla om inte ryms inom parternas 
möjligheter utan kräver en ändring i lag. Mot denna bakgrund är det vår 
uppfattning att LO, genom sitt agerande, överträtt sitt mandat. 

Mot bakgrund av januariavtalet och de därmed delvis förändrade förut-
sättningarna för förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO och Svenskt 
Näringsliv vill vi vara tydliga med att vår utgångspunkt naturligtvis är att 
frågor om arbetsmarknaden bäst löses mellan parterna i förhandlingar. Men 
genom att öppna dörren för diskussioner om saklig grund har LO överträtt 
sitt mandat i förhandlingarna. Man har också gått längre än vad januariav-
talet stipulerar. Genom att undanhålla förbunden information om långt-
gående samtal/förhandlingar med motparten har man också skadat förtro-
endet att förhandla i dessa frågor. 

Utifrån punkt 20 i januariavtalet har en statlig utredning tillsatts. I kom-
mittédirektiven till utredningen, En moderniserad arbetsrätt dir 2019:17, 
framgår att utredningen inte ska lämna några förslag om ändringar i be-
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greppet saklig grund. Dessa handlar om andra, i huvudsak för arbetsgivarna, 
viktiga frågor avseende reglerna i lagen om anställningsskydd. Utredningen 
har enligt direktiven i uppdrag att utarbeta författningsförslag inom tre 
områden; utökade undantag från turordningsreglerna, att inom ramen för 
anställningen stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och 
omställningsförmåga samt lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för 
mindre företag. Vidare har utredningen möjlighet att författa förslag som 
syftar till att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med 
olika anställningsvillkor. Att denna sista punkt inte kan innebära ett an-
grepp på begreppet saklig grund, står dock att läsa längst ner på sidan 13 i 
utredningsdirektiven, ”Uppsägningar ska fortsatt kräva saklig grund”. Detta 
går inte att misstolkas och det kan därmed konstateras, att parternas för-
handlingar går långt utanför vad det lagstiftningshot som punkt 20 i janua-
riavtalet medförde. 

LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed 
rubba maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av 
ett försvagat anställningsskydd är svåra att överblicka och väldigt svåra att 
reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att det man en gång har förlorat 
är väldigt svårt att ta tillbaka. 

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett 
allvarligt läge. I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i 
uppdraget att bevaka medlemmarnas intressen och en förutsättning för att 
det ska lyckas är att målet med förhandlingarna är förankrade hos samtliga 
LOs medlemsförbund och att det sker med stor tillit och att samtliga LOs 
medlemsförbund har inflytande över processen. Det är utifrån detta mycket 
beklagligt, att LO som federation inte anser det som bekymmersamt att de 
genom beslut i LOs styrelse valt att gå vidare i förhandlingarna, trots att 
flera förbund starkt motsatt sig detta och valt att ställa sig utanför

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för 
någon. Vi har inte, såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra 
anställningsskyddet”. Vår uppgift har alltid varit och ska fortsätta vara att 
se till att öka tryggheten och förbättra villkoren för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och om-

ställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga 
och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om 
nya direktiv för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att 
avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för upp-
sägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs disposi-
tiva, ens genom centralt kollektivavtal.
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14.3
Trygghet och omställning
Seko
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetsgivarnas och arbetstagar-
nas rättigheter och skyldigheter kring individens anställning. Den består i 
huvudsak av regler som rör anställningens ingående och upphörande.

Grunderna i LAS har varit desamma ända sedan lagen infördes 1974. Hu-
vudregeln är att anställningar ska gälla tillsvidare, och att dessa kan upphöra 
endast när det finns saklig grund för uppsägning. Dessa regler har inte änd-
rats, vare sig vid den stora omarbetningen av lagen som trädde i kraft 1982, 
eller senare. Möjligheterna för arbetsgivaren att anställa på visstid har dock 
med åren utökats, genom ytterligare former för tidsbegränsade anställningar, 
senast genom införandet av allmän visstid som innebär att arbetsgivare utan 
några skäl kan välja att frångå huvudregeln om tillsvidareanställning och 
istället anställa på viss tid. 

Alltjämt är dock tillsvidareanställning huvudregel på svensk arbetsmark-
nad och det är med den utgångspunkten som anställningsskyddet är utfor-
mat. En tillsvidareanställning får inte sägas upp med mindre än att den är 
sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig grund kan vara antingen 
arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis finns i dag 
en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som 
inte är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. 
Anställningsskyddet är således utformat som att arbetsgivaren förvisso har 
en mycket fri anställningsrätt, men i gengäld inte en fri uppsägningsrätt.

En annan grundläggande utgångspunkt i LAS är att vissa regler är semidis-
positiva och därmed kan ersättas av andra regler i kollektivavtal, medan andra 
regler är tvingande. Saklig grund, 7 § LAS, är en tvingande regel. Arbetsmark-
nadens parter kan därför inte förfoga över begreppet saklig grund i förhand-
lingar, med mindre än att LAS ändras och blir dispositiv även i dessa delar. 

Vi kan konstatera att LAS handlar om individens rättigheter – men också 
är grundläggande för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
på svensk arbetsmarknad. Genom att öppna dörren för att ändra i begrep-
pet saklig grund förändras maktbalansen, med alla Sveriges arbetstagare 
som förlorare.

Därmed är LAS en angelägenhet av enorm betydelse för hela den svenska 
fackföreningsrörelsen och samtliga LO-förbund. 

Mot bakgrund av såväl den process som föranlett den gemensamma av-
siktsförklaringen mellan LO och Svenskt Näringsliv som avsiktsförklaring-
ens innehåll föreslår vi att LOs mandat för förhandlingar om trygghet och 
omställning tydliggörs.

Efter beslut på representantskapet hösten 2017 begärde LO förhandling 
med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. 
Uppdragets inriktning var tydlig – de visstidsanställdas ställning på svensk 
arbetsmarknad skulle stärkas och heltid göras till norm i alla LO-yrken. 

I begäran om förhandling fokuserade LO, i enlighet med uppdraget, på 
tre frågor: 

 – Få slut på det daglönarsystem som återuppstått som en konsekvens av 
bland annat förändringarna i allmän visstidsanställning. 
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 – Få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal då behovet av arbets-
kraft är permanent. 

 – Stärk omställningsförmågan för alla arbetstagare och skapa bättre stat-
liga stödstrukturer genom exempelvis en generösare studiefinansiering.

Till dessa gemensamma förhandlingar har LO, i enlighet med stadgarna, 
utsett en förhandlingsdelegation. Förhandlingsdelegationen består av LOs 
avtalsråd och inom ramen för denna har en minde förhandlingsdelegation 
utsetts, i detta fall med representanter från fem av medlemsförbunden. För-
handlingsdelegationen har, enligt stadgarna, till uppdrag att ”svara för att 
förhandlingarna genomförs”.

Sedan förhandlingarna påkallades 2017 har förutsättningarna för dessa 
till viss del förändrats genom januariavtalet 2019. Såväl Svenskt Närings-
liv som LO har utåt sett varit tydliga med deras respektive inställning och 
intention avseende vad parterna, alternativt lagstiftaren, har att göra med 
anledning av punkt 20 i januariavtalet. 

I februari 2019 överlämnade Svenskt Näringsliv ett underlag till LO in-
för de fortsatta förhandlingarna mellan parterna. Bakgrunden var att för-
handlingarna förväntades ta ny fart, då januariavtalet genom sin utform-
ning föreskriver ett hot om lagstiftning om parterna inte kommer överens 
om annat. Av Svenskt Näringslivs underlag framgår tydligt att högst upp 
på deras kravlista står att avskaffa saklig grund och därmed införa en fri 
uppsägningsrätt. LO bemötte medialt detta krav genom att fastslå att kra-
vet är ”befängt” och att om detta blev verklighet skulle det göra alla arbets-
tagare rättslösa. 

Under våren, sommaren och hösten har två olika partsgemensamma ar-
betsgrupper arbetat med underlag inför kommande förhandlingar. Dessa 
har nu visat sig ligga till grund för den avsiktsförklaring som sedermera 
har träffats.

Under samma period har den lilla förhandlingsdelegation som utsetts av 
LOs avtalsråd och som enligt stadgarna haft att ”svara för att förhandling-
arna genomförs” inte sammankallats. Från LO sas det att några förhand-
lingar inte har ägt rum.

Sedan arbetsgruppens resultat presenterats fick Seko och de andra för-
bunden inom LO i slutet av 2019 ett utkast till avsiktsförklaring sig tillhanda. 
Där framgick bland annat att LO och Svenskt Näringsliv, efter ”omfattande, 
svåra, komplicerade men konstruktiva förhandlingar”, var överens om att 
begreppet saklig grund i LAS bör tas bort och ersättas av något annat. I den 
avsiktsförklaring som läckt till media står bland annat att ”Parternas inten-
tion är att begreppet ’saklig grund’ i anställningsskyddslagen bör ersättas 
av en ny reglering”.

Efter att frågan om såväl förhandlingarnas innehåll som hur de gått till 
varit föremål för diskussioner i så väl LOs avtalsråd som dess styrelse, pre-
senterades senare en reviderad avsiktsförklaring där det framgår att den 
bortre gränsen för kommande förhandlingar är att de nya reglerna inte får 
innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Det är i sig självklart, då 
en helt fri uppsägningsrätt inte kan uppnås ens genom ändringar i LAS. Det 
anställningsskydd som i övrigt får anses finnas genom reglerna i diskrimi-
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neringslagen, föreningsrättskränkning med mera har sin grund i Sveriges 
internationella åtaganden. Det är således fråga om ”skydd” som varken kan 
avtalas eller lagstiftas bort. 

Som ett exempel på detta kan nämnas, att det redan vid införandet av 
LAS resonerades i förarbetena kring huruvida det anställningsskydd som 
skulle tillfalla arbetstagarna genom regleringen om saklig grund, skulle anses 
tillräcklig utifrån Sveriges åtaganden genom att ha ratificerat ILO-konven-
tion 158 om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ. Det 
är högst oklart om ett sänkt skydd genom antingen att ta bort begreppet 
saklig grund i lagen eller öppna för att parterna avtalar bort det genom att 
regleringen blir semidispositiv, skulle leda till slutsatsen att Sverige fortfa-
rande uppfyller de minimiregler som följer av konventionen.

Det har också resonerats kring att det återfinns ett anställningsskydd 
genom begreppet ”god sed på arbetsmarknaden”. Denna inställning måste 
anses som naiv, då Arbetsdomstolen hittills inte godtagit detta argument i 
så gott som något rättsfall där detta åberopats. Inte heller före införandet 
av LAS innebar ”god sed” något nämnvärt anställningsskydd i praktiken. 
Man kan i alla fall konstatera att det som arbetsgivarna vill åt, nämligen 
att kunna göra sig av med arbetstagare som i deras mening har samarbets-
problem eller inte är tillräckligt produktiva, knappast skulle hindras av ett 

”anställningsskydd” som enbart består av någon modifierad variant av god 
sed på arbetsmarknaden. Det är obegripligt hur parterna med detta ser att 
uppsägningar fortsättningsvis ska kunna ske ”förutsägbart och rättssäkert” 
så som det stipuleras i januariavtalet.

Även i den slutligt presenterade versionen av avsiktsförklaringen framgår 
att LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv är överens om att de grundläggan-
de reglerna i dagens anställningsskydd kan behöva ändras och att arbetsgi-
varna ska få en större flexibilitet vid uppsägningar. Detta kan inte uppfattas 
på något annat sätt än att de fortsatta förhandlingarna kommer att handla 
om att ändra eller ta bort saklig grund för uppsägning och kommer att leda 
till ett försämrat anställningsskydd för alla arbetstagare på svensk arbets-
marknad. Återigen, grunden för LOs förhandlingsmandat är fortfarande 
den förhandling som påkallades hösten 2017 om trygghet och omställning.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är som 
sagt tvingande och helt grundläggande för anställningsskyddet. Om dessa 
regler skulle göras dispositiva, det vill säga möjliga att ändra genom kollek-
tivavtal så innebär det stora risker. 

Värt att särskilt lyfta är att:
 – Det öppnar dörren för kollektivavtalsshopping där arbetsgivarna kommer 
att vilja ha det kollektivavtal som har sämst anställningsskydd. 

 – Det öppnar för så kallade ”gula” fackföreningar som går arbetsgivarens 
ärenden att helt avtala bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där 
de tecknar kollektivavtal. 

 – Risken ökar för att arbetstagare utan anställningsskydd inte vågar kräva 
sina rättigheter.

Vårt uppdrag som fackföreningar är att tillvarata arbetstagarnas rättigheter. 
Vår möjlighet att göra detta skadas väsentligt om vi själva utraderar den för 
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arbetstagarna viktigaste regeln i anställningsskyddet, den om saklig grund 
för uppsägning. En sådan förändring skulle innebära en radikal förskjut-
ning av maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska 
arbetsmarknaden.

Det kan inte nog betonas att anställningsskyddets kärna, nämligen att 
en arbetstagare inte kan sägas upp utan att saklig grund föreligger, är en 
grundläggande förutsättning för ett gott klimat och en god arbetsmiljö på 
arbetsplatsen. Utan det grundläggande skyddet för anställningen skulle våra 
medlemmar inte våga höja sin röst och diskutera fackliga frågor på arbets-
platsen. Vi vet redan i dag att de som står upp för sig själva och för sina ar-
betskamrater ofta får kämpa i motvind och ses som jobbiga och obekväma. 
Vem ska våga göra det, med risken att dagen efter sägas upp?

Det har framförts åsikter om att försämringarna i anställningsskyddet 
skulle kunna gottgöras av ändringar i regler avseende exempelvis visstidsan-
ställningar. På detta vill vi framhålla, att det inte kan ses som en lösning att 
försämra anställningstryggheten för majoriteten av arbetstagarna på svensk 
arbetsmarknad, till förmån för att till exempel förkorta tiden för konver-
tering av en visstidsanställning. Det enkla skälet till det är det argument 
som arbetsgivarna själva använder, nämligen att de inte ser några som helst 
problem att tillsvidareanställa alla arbetstagare – så länge anställningen kan 
sägas upp utan saklig grund. 

Konsekvensen av förändringen skulle alltså inte bli ett ökat anställnings-
skydd för de visstidsanställda, utan ett försämrat anställningsskydd för samt-
liga. För genom att sänka skyddsnivån för de tillsvidareanställda så sänker 
man skyddsnivån på det som de visstidsanställda eftersträvar, nämligen en 
tillsvidareanställning. En fråga man då bör ställa sig är vad en tillsvidarean-
ställning egentligen är värd, om arbetstagaren ändå kan sägas upp när som 
helst utan saklig grund? 

Vidare är det viktigt att framhålla regeln om saklig grund är tvingande 
till arbetstagarnas fördel, på så vis att inte ens arbetsmarknadens parter 
genom kollektivavtal kan avtala bort detta skydd. Det innebär att de änd-
ringar som LO och Svenskt Näringsliv nu avser förhandla om, inte ryms 
inom parternas möjligheter utan kräver en ändring i lag. 

Mot denna bakgrund är det vår uppfattning att LO, genom sitt agerande, 
överträtt sitt mandat.

Mot bakgrund av januariavtalet och de därmed förändrades delvis förut-
sättningarna för förhandlingarna om arbetsrätten mellan LO och Svenskt 
Näringsliv vill vi vara tydliga med att vår utgångspunkt naturligtvis är att 
frågor om arbetsmarknaden bäst löses mellan parterna i förhandlingar. Men 
genom att öppna dörren för diskussioner om saklig grund har LO överträtt 
sitt mandat i förhandlingarna. Man har också gått längre än vad januariavta-
let stipulerar. Genom att undanhålla förbunden information om långtgående 
samtal/förhandlingar med motparten har man förbrukat vårt förtroende 
att förhandla i dessa frågor. 

Utifrån punkt 20 i januariavtalet har en statlig utredning tillsatts. I di-
rektiven till utredningen, En moderniserad arbetsrätt dir 2019:17, framgår 
att dessa inte kommer att innehålla några förslag om ändringar i begreppet 
saklig grund. Det ryms inte inom de utredningsdirektiv som skrivits. Dessa 
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handlar om andra, i huvudsak för arbetsgivarna, viktiga frågor avseende 
reglerna i lagen om anställningsskydd. Utredningen har enligt direktiven 
i uppdrag att utarbeta författningsförslag inom tre punkter; utökade un-
dantag från turordningsreglerna, att inom ramen för anställningen stärka 
arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och omställningsförmåga 
samt lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag. Vidare 
har utredningen möjlighet att författa förslag som syftar till att skapa en 
bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställnings-
villkor. Att denna sista punkt inte kan innebära ett angrepp på begreppet 
saklig grund, står dock att läsa längst ner på sidan 13 i utredningsdirektiven, 

”Uppsägningar ska fortsatt kräva saklig grund”. Detta går inte att misstol-
kas och det kan därmed konstateras, att parternas förhandlingar går långt 
utanför vad det lagstiftningshot som punkt 20 i januariavtalet medförde. 

LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed 
rubba maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av 
ett försvagat anställningsskydd är svåra att överblicka och väldigt svåra att 
reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att det man en gång har förlorat 
är väldigt svårt att ta tillbaka. 

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett 
allvarligt läge. I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i 
uppdraget att bevaka medlemmarnas intressen och en förutsättning för att 
det ska lyckas är att förhandlingarna sker med stor tillit och att samtliga LOs 
medlemsförbund har inflytande över processen. Det är utifrån detta mycket 
beklagligt att LO som federation inte anser det som bekymmersamt att de 
nu genom beslut i LOs styrelse väljer att gå vidare i förhandlingarna, trots 
att förbund som tillsammans representerar mer än hälften av LOs medlem-
mar starkt motsatt sig detta och valt att ställa sig utanför.

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för 
någon. Vi har inte, såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra 
anställningsskyddet”. Vår uppgift har alltid varit och ska fortsätta vara att 
se till att öka tryggheten och förbättra villkoren för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och om-

ställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga 
och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om 
nya direktiv för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att 
avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för upp-
sägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs disposi-
tiva, ens genom centralt kollektivavtal.
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14.4
Trygghet och omställning
Fastighetsanställdas Förbund
I november 2017 begärde LO förhandling med Svenskt Näringsliv om trygg-
het och omställning på arbetsmarknaden. Inriktningen var tydlig. LO ville 
stärka de visstidsanställdas situation på svensk arbetsmarknad och göra hel-
tid till norm för alla LO-yrken – stoppa daglönarsystemet. Ingen ska behöva 
sova med mobilen under huvudkudden i väntan på ett sms-erbjudande om 
nästa arbetspass. Omställningsförmågan för alla arbetstagare skulle stärkas 
och det skulle ställas krav på bättre statliga stödstrukturer genom exempel-
vis en generösare studiefinansiering.

Det är viktiga krav för Fastighets, framförallt för förbundets medlemmar 
som arbetar med städning där visstids- och deltidsanställningar är mycket 
vanligt förekommande.

En förhandlingsdelegation inrättades. Förhandlingsdelegationen sam-
mankallades dock inte. I början av december 2019 presenterades ett utkast 
till en avsiktsförklaring där det tydligt framgick att parternas intentioner 
var att begreppet saklig grund i LAS skulle tas bort och ersättas av något 
annat. För oss var det tydligt att förslagen var långtgående och istället ho-
tade anställningstryggheten för våra medlemmar. 

Trots ihärdiga protester från oss och andra LO-förbund presenterades den 
19 december en reviderad avsiktsförklaring som inte kan ses som något an-
nat än kejsarens nya kläder. Av den reviderade avsiktsförklaringen framgår 
att den bortre gränsen för kommande förhandlingar är att de nya reglerna 
inte får innebära en fri uppsägningsrätt för arbetsgivarna. Parterna är dock 
överens om att de grundläggande reglerna i dagens anställningsskydd kan 
behöva ändras och att arbetsgivarna ska få en större flexibilitet vid upp-
sägningar. Detta kan inte uppfattas på något annat sätt än att de fortsatta 
förhandlingarna kommer att leda till ett försämrat anställningsskydd för 
alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad. 

LAS handlar om individens rättigheter – men är också grundläggande 
för maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare på svensk arbets-
marknad. Genom att öppna dörren för att ändra i begreppet saklig grund 
förändras maktbalansen, med alla Sveriges arbetstagare som förlorare.

Tillsvidareanställning är huvudregel och ska fortsatt vara så på svensk 
arbetsmarknad. Det är med den utgångspunkten som anställningsskyddet är 
utformat. En tillsvidareanställning får inte sägas upp med mindre än att den 
är sakligt grundad, såsom det står i 7 § LAS. Saklig grund kan vara antingen 
arbetsbrist eller personliga skäl. Genom Arbetsdomstolens praxis finns i dag 
en ganska klar bild av vad som är saklig grund för uppsägning och vad som 
inte är det. Saklig grund är alltså själva fundamentet i anställningsskyddet. 
Vad en förändring av saklig grundbegreppet skulle kunna innebära vet vi 
först efter att en ny rättspraxis är på plats. En högst osäker process. Är det 
någon som tror att den blir bättre? 

Vi i Fastighets tror inte det. Vår utgångspunkt för förhandlingarna var 
att förbättra för de visstids- och deltidsanställda. Att få till en bättre om-
ställning vid arbetslöshet. Men inte till priset av ett försämrat anställnings-
skydd för alla löntagare i vårt land.
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LO ska inte medverka till att försvaga anställningsskyddet och därmed 
rubba maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden. Konsekvenserna av 
ett försvagat anställningsskydd är svåra att överblicka och alltid väldigt svåra 
att reparera. Som erfarna förhandlare vet vi att det man en gång har förlorat 
är väldigt svårt att ta tillbaka. 

Det är tydligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i ett 
allvarligt läge. I denna situation behöver fackföreningsrörelsen stå enad i 
uppdraget att bevaka medlemmarnas intressen. En förutsättning för att det 
ska lyckas är att förhandlingarna sker med stor tillit och att samtliga LOs 
medlemsförbund har inflytande över processen. Det är utifrån detta mycket 
beklagligt, att LO som federation inte anser det som bekymmersamt, att de 
nu genom beslut i LOs styrelse väljer att gå vidare i förhandlingarna. Trots 
att förbund som tillsammans representerar mer än hälften av LOs medlem-
mar starkt motsatt sig detta och valt att ställa sig utanför.

Det kan inte vara fackföreningens uppgift att försämra tryggheten för 
någon. Vi har inte, såsom LO uttryckt det, ”varit överens om att försämra 
anställningsskyddet”. Vår uppgift har alltid varit och ska fortsätta vara att 
se till att öka tryggheten och förbättra villkoren för alla medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och om-

ställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga 
och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om 
nya direktiv för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att 
avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för upp-
sägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs disposi-
tiva, ens genom centralt kollektivavtal.

14.8
Stärk anställningstryggheten 
Målareförbundet
I november 2017 begärde LO förhandling med Svenskt Näringsliv (SN) om 
trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Inriktningen var tydlig. LO 
och förbunden ville bland annat stärka de visstidsanställdas situation på 
svensk arbetsmarknad genom att göra heltid till norm i alla LO-yrken och 
sätta stopp för daglönarsystemet. Ingen skulle behöva sova med mobilen un-
der huvudkudden i väntan på ett sms-erbjudande om nästa arbetspass. LO 
och förbunden ville även få arbetsgivaren att sluta använda inhyrd personal 
om behovet av arbetskraft är permanent. Omställningsmöjligheterna för 
alla arbetstagare skulle stärkas och det skulle ställas krav på bättre statliga 
stödstrukturer genom exempelvis en generösare studiefinansiering.

Efter en trög start bekräftade Svenskt Näringsliv förhandlingsframstäl-
lan. Den osäkerhet som rådde inför valet, kombinerad med den utdragna 
regeringsbildningen, påverkade sannolikt Svenskt Näringslivs vilja att på 
allvar gå in i förhandlingarna. När väl innebörden av den överenskommelse 
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som den tillträdande regeringen ingått med samarbetspartierna på anställ-
ningstrygghetens område stod klar, blev reaktionen från Svenskt Näringsliv 
att de förändringar som föreslogs inte var tillräckligt långtgående.

De förhandlingar som därefter förevarit mellan parterna har inte kän-
netecknats av nödvändig öppenhet och delaktighet. I en önskvärd förhand-
lingsprocess hade LOs styrelse genom förhandlingsdelegationen fått un-
derlag och förslag till beslut. Förhandlingarna har emellertid istället ägt 
rum i en begränsad krets, och viktiga sakpolitiska ställningstaganden har 
överlåtits till experter. 

Det som hittills framkommit från förhandlingarna förskräcker, då dessa 
dels utgår från januariavtalets krav på ökade undantag från turordningen, 
dels en förändring av det väletablerade begreppet tillräckliga kvalifikatio-
ner, för att möta kravet på att kompetens ska väga tyngre än turordning. 
Utöver detta känner vi en stark oro för uppluckring av våra medlemmars 
rättssäkerhet vid uppsägning av personliga skäl. Detta sammantaget leder 
till en kraftig maktförskjutning till arbetsgivarsidans favör. Detta kan inte 
betraktas som rimliga eftergifter för att nå några av de mål, om vilka vi 
ursprungligen begärde förhandling. Att utgå från att varje förbättring av 
anställningsskyddet för vissa grupper av nödvändighet måste mötas med 
motsvarande eller större försämringar för andra grupper vilar på den fel-
aktiga premissen att anställningstryggheten aldrig kan förändras annat än 
genom omfördelning. 

Genom att ingå en avsiktsförklaring med Svenskt Näringsliv har en ma-
joritet av LO-styrelsens ledamöter beslutat att ”pausa” förhandlingarna tills 
efter avtalsrörelsen, vilket innebär att de fortsatta förhandlingarna sker un-
der fredsplikt. Målarna anser att detta är ett taktiskt och strategiskt misstag.

Reglerna i LAS om att det ska finnas saklig grund för uppsägning är i da-
gens läge tvingande och utgör ett fundament för anställningsskyddet. Om 
dessa regler skulle göras dispositiva, det vill säga möjliga att ändra genom kol-
lektivavtal, så skulle detta innebära stora risker. Det öppnar dörren för kol-
lektivavtalsshopping, där arbetsgivarna kommer att vilja ha det kollektivavtal 
som har sämst anställningsskydd. Det öppnar även för så kallade ”gula” fack-
föreningar som går arbetsgivarens ärenden och som därigenom helt kan avtala 
bort anställningsskyddet på de arbetsplatser där de tecknar kollektivavtal. 

Det finns också en risk att arbetstagare utan anställningsskydd inte läng-
re vågar kräva sina rättigheter. Uppdraget att som fackföreningar tillvarata 
arbetstagarnas rättigheter riskerar också att skadas väsentligt om vi själva 
utraderar den för arbetstagarna allra viktigaste regeln i anställningsskyddet; 
den om saklig grund för uppsägning.

Målarna anser inte att LO ska medverka till att försvaga anställnings-
skyddet och rubba balansen på svensk arbetsmarknad. Konsekvenserna av 
ett försvagat anställningsskydd är svåra att överblicka och väldigt svåra att 
reparera.

Vi föreslår att kongressen beslutar 
att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och om-

ställning, där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga 
och påverka förhandlingarna,
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att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om 
nya direktiv för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att 
avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för upp-
sägning i LAS samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs disposi-
tiva, ens genom centralt kollektivavtal.

Utlåtande motion 14.1–14.10, 14.20 (att-sats 2), 14.24 (att-sats 
1, 3, 4, 5, 6)

14.1

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens 

genom centralt kollektivavtal.

14.2

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samt-

liga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv 

för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens 

genom centralt kollektivavtal.

14.3

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samt-

liga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv 

för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens 

genom centralt kollektivavtal.

14.4

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samt-

liga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv 

för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens 

genom centralt kollektivavtal.
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14.5

att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning 

eller via kollektivavtal.

14.6

att LO inte går med på utökade undantag i turordningsreglerna, varken via lagstiftning 

eller kollektivavtal.

14.7

att LOs kongress motsätter sig alla förslag som försvagar turordningsreglerna,

att den nuvarande skrivningen om utköp ska stärkas till arbetstagarens fördel samt

att LO driver frågan om en politisk strejk för samtliga medlemsförbund för att sätta 

press på varje regering som försöker försvaga turordningsreglerna.

14.8

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning, där 

samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna,

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv 

för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna,

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS 

samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, ens genom 

centralt kollektivavtal.

14.9

att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt

att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse: Ska anställningsförhållandet 

anses som upplöst om arbetstagaren ifråga samtycker därtill.

14.10

att LO starkt arbetar för att få till en ändring i LAS § 30 och 31 så att arbetsgivare ska, 

samtidigt med underrättelse varsla lokal arbetstagarorganisation gällande alla 

berörda arbetstagare, vare sig dom är medlemmar eller ej, svenska eller utländska.

14.20

att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgi-

vare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad (behandlas under dag-

ordningspunkt 14.a).

14.24

att arbeta för tryggare anställningar (behandlas under dagordningspunkt 14.a),

att arbeta för ökad social trygghet (behandlas under dagordningspunkt 14.a),

att införa ett krav på procentanställningar där anställningsgrad framkommer i anställ-

ningsavtalet (behandlas under dagordningspunkt 14.a),

att stärka det fackliga inflytandet över premisserna folk anställs på (behandlas under 

dagordningspunkt 14.a) samt

att förtydliga hur anställningsavtal skrivs (behandlas under dagordningspunkt 14.a).
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Motionärerna lyfter flera viktiga perspektiv och risker kring förhandlingarna om trygghet 

och omställning. LO-styrelsen menar att den ursprungliga förhandlingsbegäran ligger 

fast, att saklig grund vid uppsägning ska skyddas och att insyn och delaktighet ska 

säkerställas och förbättras i förhandlingarna. 

ett eventuellt förhandlingsresultat ska sedan behandlas av ett representantskap eller 

en LO-kongress som då ska rekommendera LO-förbunden att anta eller förkasta förhand-

lingsresultatet. 

Omstart

Motionärerna yrkar att kongressen ska besluta att de gemensamma förhandlingarna 

om trygghet och omställning ska göra en omstart. Vidare att det ska kallas till ett extra 

representantskap under hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för de fortsatta för-

handlingarna, alternativt att förhandlingarna ska avbrytas. 

I november 2017 presenterade en enig LO-styrelse en förhandlingsframställan med 

områden som vi gemensamt vill förhandla om. Den handlar om tryggare jobb, rätt till 

kompetensutveckling, förbättrad omställning och stärkt arbetslöshetsförsäkring. en 

månad senare svarade arbetsgivarna att de var beredda att förhandla samt vilka punk-

ter som var viktiga för dem. en av dessa punkter var en förändring av begreppet saklig 

grund. 

Under 2018 genomfördes ett 20-tal konferenser ute i landet med hundratals LO-aktiva 

som diskuterade vad vi menar med trygghet och omställning, vad arbetsgivarna vill och 

vilken ingång vi ska ha i förhandlingarna. Från och med sommaren 2018 stannade arbe-

tet av, inte minst för att mycket fokus hamnade på valet och dess efterdyningar. 

Motionärerna har yrkat att LO ska göra en omstart i de pågående förhandlingarna om 

trygghet och omställning och att samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, delaktig-

het och påverkan på förhandlingarna. när förhandlingarna startas om i höst är en ny 

LO-ledning och styrelse på plats. Styrelsen anser att det kommer att vara nödvändigt 

med en grundlig genomgång av förhandlingsläget och en genomgripande diskussion 

om hur förhandlingen fortsatt ska bedrivas, både i styrelsen och avtalsrådet, men även 

gemensamt mellan dessa. Det är ännu viktigare med anledning av coronapandemin och 

dess effekter på arbetsmarknaden och samhällsekonomin i stort. 

Det är tydligt att förbunden har olika uppfattningar och upplevelser av hur förhand-

lingarna bedrivits. Det är mycket olyckligt och leder självklart till eftertanke. De diskus-

sioner som ska föras måste också adressera frågan om hur alla inblandade ska förhålla 

sig till varandra så att situationen inte uppstår igen. LO-styrelsen föreslår därför att 

yrkandets ska bifallas. 

Extra representantskap

Motionärerna har även yrkat att det ska kallas till ett extra representantskap under 

hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för de fortsatta förhandlingarna, alterna-

tivt besluta att avbryta förhandlingarna. Med anledning av det osäkra läge som nu 

råder i många hänseenden anser styrelsen att ett extra representantskap är påkallat. 

Representantskapet ska hantera alla frågor om de gemensamma förhandlingarna om 

trygghet och omställning och ska besluta om nya direktiv för de fortsatta förhandling-

arna, alternativt att förhandlingarna ska avbrytas. Det extra representantskapet ska äga 

rum senast den 31 augusti 2020. LO-styrelsen föreslår därför att yrkandet ska besvaras. 
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Saklig grund 

Utgångspunkten för LO-styrelsen är att LAS är och ska vara en skyddslagstiftning som 

ska skydda arbetstagaren från godtycklighet samtidigt som det ger fackföreningen möj-

ligheter till inflytande i frågorna. LO-styrelsen instämmer i motionärernas beskrivning 

av saklig grund, dess betydelse och att begreppet är helt centralt för anställningstrygg-

heten. Motionärerna yrkar att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig 

grund. LO-styrelsen föreslår därför bifall till yrkandet. 

Dispositivitet 

Motionärerna har yrkat att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs 

dispositiva, ens genom centrala kollektivavtal. ett flertal av bestämmelserna i LAS är 

tvingande, inte bara bestämmelsen om saklig grund i § 7. Sedan LAS tillkomst har det 

skett ständiga lagändringar, särskilt när det gäller regelverket om visstidsanställningar. 

Dessa ständigt förändrade förutsättningar innebär bristande förutsebarhet och är skad-

liga för partsförhållandet. För att kunna frigöra sig från lagstiftarens inverkan i så hög 

grad som möjligt är det viktigt att stora delar av lagen är dispositiv. 

Däremot delar LO-styrelsen motionärernas oro om att öppna upp och göra centrala 

och tvingande delar i LAS som rör saklig grund dispositiva. Det är en röd linje som vi 

inte kan passera i enlighet med LO-styrelsens förslag på yrkande om saklig grund ovan. 

LO-styrelsen föreslår bifall till yrkandet.

ett flertal motioner har inkommit med yrkanden som handlar om turordningsreglerna 

och att dessa på inga villkor får försvagas, varken via lagstiftning eller via kollektivavtal. 

LOs styrelse delar motionärernas problembeskrivning. LAS är en helhet och varje för-

ändring av de centrala delarna, saklig grund, omplaceringsskyldigheten, turordningen 

och återanställningsrätten rubbar anställningsskyddet. Lägg därtill de utökade möjlighe-

terna att visstidsanställa. 

Men i det svåra och oförutsägbara läge som nu uppstått, med utredningen om en 

moderniserad arbetsrätt, det politiska läget med en borgerlig majoritet i riksdagen och 

de pågående förhandlingarna är LO-styrelsen inte beredd att bygga låsningar som kan 

omöjliggöra de möjligheter till lösningar och kompromisser som kan finnas. Styrelsen 

anser att möjligheten att i förhandlingar hitta lösningar måste stå öppen. Däremot delar 

styrelsen motionärernas uppfattning att ändringar av lagstiftning gällande turordnings-

bestämmelserna ska bekämpas. Styrelsen föreslår därför att yrkandena ska besvaras. 

I motion 14.7 tredje att-satsen yrkas att LO ska driva frågan om politisk strejk för 

samtliga medlemsförbund för att sätta press på varje regering som försöker försvaga 

turordningsreglerna. LO-styrelsen följer situationen noggrant tillsammans med förbun-

dens styrelser. Beslut om vilka åtgärder som lämpligast kan komma i fråga diskuteras 

löpande. LO-styrelsen föreslår att yrkandena på motionerna 14.5, 14.6 samt 14.7 första 

och tredje att-satserna ska besvaras.

I motion 14.20 andra att-satsen handlar om ett allt vanligare fenomen. Att arbets-

givarna omplacerar hela eller delar av arbetsstyrkan, oftast bestående av heltidsan-

ställda eller deltidsanställda med relativt högt anställningsmått, och erbjuder dessa en 

anställning med ett lägre antal timmar. ett fenomen som döpts till hyvling av arbetstid. 

Beteendet förekommer inte bara på den redan fragmentiserade kvinnodominerade delen 

av tjänstesektorn, utan har spritt sig till andra delar av arbetsmarknaden. 

LO-styrelsen beslutade under våren 2015 om Gemensamma långsiktiga mål för tre 

kongressperioder. ett av dessa viktiga mål är att ”Senast år 2028 ska heltid vara norm 
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för arbetare”. Den nu beskrivna problematiken går stick i stäv med det uppsatta målet. 

På kongressen 2016 behandlades ett yrkande med liknande innehåll som detta vilket 

bifölls. Styrelsen instämmer till fullo i motionärernas beskrivning och intentioner. Att det 

är möjligt att kringgå anställningsskyddet på detta sätt strider mot intentionerna i LAS. 

hyvlingsfrågan ingår också i de pågående gemensamma förhandlingarna. Styrelsen 

föreslår att motion 14.20 andra att-satsen ska anses besvarad.

Motionärerna av 14.7 andra att-satsen och 14.9 föreslår att LO utreder ett förbud 

för arbetsgivare att verkställa avsked som förklarats ogiltiga av domstol samt att LO 

ska driva frågan politiskt och att dessa regler ska stärkas till arbetstagarens fördel. 

Yrkanden med liknande innebörd har behandlats på ett stort antal kongresser och avsla-

gits alternativt besvarats. LOs styrelse kvarstår vid sina tidigare ställningstaganden. 

Styrelsen delar uppfattningen att det är allvarligt när arbetsgivare kringgår anställnings-

skyddet genom att köpa sig fria genom skadestånd. Samtidigt är det viktigt att erinra om 

att det i praktiken kan vara en väg ur svåra konflikter på en arbetsplats. Fackförbunden 

har dessutom inte några polisiära befogenheter att genomföra ett sådant förbud. 

Styrelsen följer noggrant utvecklingen på området. LOs styrelse anser att antalet fall där 

arbetsgivaren tillämpar 39 § LAS inte är av sådan omfattning att reglerna behöver ändras. 

Skulle förhållandena förändras kan styrelsen givetvis ompröva sitt ställningstagande. 

LO-styrelsen föreslår avslag till yrkandena.

I motion 14.10 yrkas att 30 och 31 §§ LAS ska ändras så att lokal arbetstagarorganisa-

tion alltid ska underrättas vid uppsägning, avsked och upphörande av tidsbegränsad 

anställning eller provanställning. Detta oaktat den anställde ifråga är medlem eller inte. 

Styrelsen förstår motionärernas intentioner som är goda. Men en sådan ändring skulle, 

enligt styrelsens uppfattning, riskera att leda till oreda och dessutom vara mycket svår-

tillämpad, både för fack och arbetsgivare. LO-styrelsen föreslår att motion 14.10 avslås.

Motionärerna av 14.24 första, tredje, fjärde, femte och sjätte att-satserna, beskriver 

den otrygga situation som alla med prekära anställningsförhållanden befinner sig i. Som 

LO-styrelsen tolkar motionen vill motionärerna på olika sätt förbättra situationen för alla 

som är i den situationen. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att dessa problem 

måste angripas på många olika sätt. Arbetet med tryggare anställningar och därmed för 

ökad social trygghet fortgår löpande. Vidare vill motionärerna att det ska införas regler 

som förtydligar hur anställningsavtal ska skrivas, bland annat så att anställningsgraden 

framgår. I LAS, men även i de flesta kollektivavtal, finns bestämmelser om hur anställ-

ningsbevis ska utformas. Bestämmelserna i LAS håller på att omarbetas med anledning 

av arbetsvillkorsdirektivet. I många kollektivavtal finns det som efterfrågas av motionä-

rerna. 

Motionärerna har även yrkat ”att stärka det fackliga arbetet över premisserna folk 

anställs på”. Ramarna för vad som ska gälla vid anställning finns i kollektivavtalen, 

exempelvis genom regleringarna om anställningsformer, lön och allmänna anställnings-

villkor. I många avtal finns också kompetenskrav, bland annat genom krav på yrkesbevis. 

LO-styrelsen tolkar motionärerna på så sätt att de anser att dessa krav ska stärkas 

ytterligare. Styrelsen instämmer i motionärernas intentioner men anser att det är upp till 

förbunden att reglera dessa frågor i förhandlingar i respektive branschavtal. Styrelsen 

föreslår att yrkandena ska anses besvarade. 
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar

att bifalla motionerna 14.1, 14.2 (att-sats 1), 14.2 (att-sats 3), 14.2 (att-sats 4), 14.3 (att-

sats 1), 14.3 (att-sats 3), 14.3 (att-sats 4), 14.4 (att-sats 1), 14.4 (att-sats 3), 14.4 (att-

sats 4), 14.8 (att-sats 1), 14.8 (att-sats 3), 14.8 (att-sats 4), 

att anse motionerna 14.2 (att-sats 2), 14.3 (att-sats 2), 14.4 (att-sats 2), 14.5, 14.6, 14.7 

(att-sats 1), 14.7 (att-sats 3), 14.8 (att-sats 2), 14.20 (att-sats 2), 14.24 (att-sats 1), 

14.24 (att-sats 3), 14.24 (att-sats 4), 14.24 (att-sats 5), 14.24 (att-sats 6) besvarade 

samt

att avslå motionerna 14.7 (att-sats 2), 14.9, 14.10.

Förutom motionerna 14.1–14.4 och 14.8 innehåller utlåtandet svar på motioner och att-satser 

som behandlas vid ett senare tillfälle.

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens förslag och utlåtande på motionerna 14.1–14.4 samt 14.8.

Beslut
Representantskapet beslutade
att bifalla styrelsens förslag och utlåtande.

Förutom motionerna 14.1–14.4 och 14.8 innehåller utlåtandet svar på motio-
ner och att-satser som behandlas vid ett senare tillfälle.
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10. Förhandling trygghet och omställning

Anförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare: LO-styrelsen föreslår represen-
tantskapet att de gemensamma förhandlingarna om trygghet och omställ-
ning ska drivas vidare genom en omstart. Vad innebär då denna omstart? 
Jag ska kort förklara det.

Det är ingen hemlighet att processerna kring de gemensamma förhand-
lingarna om trygghet och omställning har skapat motsättningar inom LO. 
Det har vi alla hört. Under försommaren har LOs avtalsråd processat fram 
ett omfattande internt underlag som skapar förutsättningar för ett rejält 
omtag i förhandlingarna.

Jag vill passa på att särskilt tacka förbundens avtalssekreterare för ett 
konstruktivt samarbete, trots att arbetet med direktivet fortsatte in i mångas 
semestrar. Det drog ut på tiden.

En bred kompromiss kring våra interna riktlinjer och arbetssätt är nöd-
vändig. För att förhandlingarna ska kunna drivas vidare med framgång krävs 
ett brett stöd hos förbunden.

Styrelsens förslag till direktiv, som ni har fått, ska garantera samtliga 
förbunds fulla insyn, delaktighet och möjlighet att påverka förhandlingarna.

I direktivet återfinns styrelsens överväganden om varför förhandlingarna 
ska drivas vidare genom en omstart.

De problem med en alltmer tudelad arbetsmarknad och bristande om-
ställningsförmåga som fick LO att begära förhandlingar år 2017 kvarstår. 
Pandemin och den konjunkturnedgång som vi har sett har på flera sätt gjort 
detta plågsamt tydligt.

Parterna måste fortsatt visa prov på problemlösningsförmåga i en svår 
och osäker tid. Alternativet att lämna över ansvaret till politikerna för-
skräcker. Vi ska inte glömma att en bred riksdagsmajoritet förespråkar om-
fattande försvagningar av arbetstagarnas ställning och skydd.

Förhandlingsdelegationens uppdrag och stöd i dess arbete tydliggörs i 
direktivet.

Ett förhandlingsresultat kräver ett brett stöd. I direktivet återfinns därför 
regler om att de avgörande besluten – kring både ett förhandlingsresultat 
med motparten och ett helt paket efter överläggningar med politiken – ska 
fattas med kvalificerad majoritet av er, LOs representantskap. Det ska krä-
vas 60 procents majoritet.

Styrelsen föreslår att representantskapet beslutar
att de gemensamma förhandlingarna ska drivas vidare genom en omstart,
att förhandlingarna formellt fortsättningsvis ska bedrivas ”på annat sätt” 

med stöd av LOs stadgar 16 § mom. 4 – det är det som möjliggör att vi kan 
gå på ett annat majoritetsförhållande,

att fastställa de av LOs styrelse föreslagna direktiven om omstart av för-
handlingarna om trygghet och omställning – det är det förslag som är 
utskickat,
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att uppdra åt LOs styrelse att komplettera direktiven genom att ta fram 
gemensamma principer för förhandlingarna om trygghet och omställ-
ning – det är ett dokument som vi brukar ha internt i styrelsen inför varje 
avtalsrörelse, så det är inget konstigt,

att representantskapets beslut rörande kongressmotionerna 14.1–14.4 samt 
14.8 ska vara styrande för avtalsdelegationens arbete – det handlar om 
de motioner som vi precis har beslutat om,

att uppdra åt LOs styrelse att utse delegation inför eventuella överläggningar 
med regeringen och politiska partier – det gäller efter ett eventuellt för-
handlingsresultat, samt

att uppdra till LOs styrelse att sammankalla representantskapet då ett för-
slag om förhandlingsuppgörelse föreligger, i enlighet med dessa direktiv.

Slutligen: Ni – LOs representantskap – kommer med dessa regler alltid att 
ha det sista, avgörande ordet om vi får ett förhandlingsresultat. Ni har mak-
ten att bestämma nu och i fortsättningen, och det har naturligtvis också 
era förbundsstyrelser då det gäller era egna förbundsavtal.

Jag yrkar bifall till styrelsens förslag.

I debatten deltog
Mikael Ladman, Transport
Susanna Gideonsson, LOs ordförande

Följande förslag förelåg
 – Styrelsens förslag och direktiv för omstart av de gemensamma förhand-
lingarna om trygghet och omställning.

Beslut
Representantskapet beslutade
att bifalla styrelsens förslag och direktiv.
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11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
Beslut: representantskapet noterade information gällande representantska-
pets ombud.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

13. Avslutning
Mötesordförande Madlén Gunnarsson avslutade mötet och önskade alla en 
trevlig dag, helg och sommar!

Justering

Gabriella Lavecchia Stefan Hultman
Seko IF Metall
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www.lo.se
isbn 978-91-566-3484-0

Trygghet för vanligt folk
– det är temat på LOs 29e ordinarie kongress.

Utan medlemmarna i LO-förbunden stannar det svenska  
samhället. Det är vårt arbete som, varje dag, dygnet runt får  
Sverige att fungera. Vi bär upp samhället. Vi är samhället.

Tillsammans har vi skapat en svensk modell att vara stolta över.  
Men den svenska modellen är utmanad av allt fler osäkra  
anställningar, nedskärningar och minskad trygghet.  
Nu måste utvecklingen vända.

Trygghet för LO-förbundens medlemmar innebär fasta jobb med  
bra löner och bra arbetsvillkor. Men det räcker inte. Tryggheten  
måste också säkras genom bra och tillgängliga bostäder, genom  
en utbyggd välfärd och genom kollektivtrafik som fungerar. För alla.

LO vill vara med och forma framtidens arbetsmarknad och framtidens  
samhälle. I de 325 motionerna till kongressen behandlas en mängd frågor  
som berör miljoner löntagare i Sverige. Det genomgående temat är att  
jämlikheten måste öka. På jobbet, i välfärden och i hemmet.

Så skapar vi trygghet för vanligt folk.
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