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Kongressens öppnande
Öppningsspel
Hälsningsanförande

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Jag vill börja med att tacka för
det fantastiska öppningsspelet. Vilken stämning vi fick här inne i salen!
Det är inte så att man automatiskt kan allt som bjuds i fråga om dagens underhållning. Men när det gäller Linda Pira har man faktiskt fått lite hjälp
av sin dotter och några andra i LO-ledningen, så vi har lärt oss att knäppa
med fingrarna vid rätt tillfälle i sångerna. Jag var imponerad av hur vi alla
hängde med här inne.
Å styrelsens vägnar vill jag hälsa er varmt välkomna hit till Folkets Hus
och LOs 28e kongress! Det är en organisation som är 118 år gammal och
träffas för 28e gången. Ni är ändå ganska unika, ni som sitter här inne. Det
är inte så många före er som har varit på en LO-kongress.
Min välkomsthälsning riktar sig förstås först och främst till alla 400
ombud, de 300 direktvalda och de 100 i representantskapet från de 14 förbunden. Det är fantastiskt roligt att ni alla är här.
Ni har fått ett förtroende som är ganska unikt. Ni har fått förtroendet av
Sveriges arbetare att representera dem på en LO-kongress och föra deras talan.
Ni för den talan som alla skulle vilja föra om de hade varit med på kongressen.
Jag måste säga att det nog inte finns något som gör mig mer sporrad än
mötet med LO-medlemmar runt om i landet. Jag möter er ganska ofta – på
kurser, på era förbunds kongresser, på utbildningar, på årsmöten och naturligtvis allra roligast här på LOs kongress.
Arbetsplatsbesök är underskattat, tycker jag – att ta det direkta mötet
med medlemmarna i deras vardag och diskutera de frågor som de är oroliga,
arga eller glada över. Det tror jag är bland det viktigaste vi kan göra som
fackligt förtroendevalda.
För en del av er här inne är detta första LO-kongressen.
Jesper Kleifert, var sitter du? Hej, du är det yngsta manliga ombudet. Välkommen på din första kongress!
Men du är faktiskt inte den allra yngsta. Kajsa Nordin, var sitter du? Du
är 22 år och yngst här på kongressen bland de kvinnliga.
Ni två är särskilt välkomna. Det kan inte sägas för många gånger: Vi i
facket är väldigt beroende av att möta fler unga människor i arbetslivet, att
fler unga människor får chansen att ta ett fackligt uppdrag.
Jag var på LO-kongress första gången 1991. Då var jag inbjuden gäst. Jag
var SSU-ordförande. Jag minns hur det var att komma in. Jag tyckte, när
jag kom in i salen och var runt 25 år gammal, att det mest var gamla tanter
och farbröder. Men det tycker jag inte längre. Det är konstigt hur perspektiven byts genom åren!
Roligt har vi haft genom åren. Jag vänder mig särskilt till Bengt, Grethel
och Majbritt. Jag vill inte säga efternamnen på er, för man får inte avslöja
någons ålder. Men ni är de äldsta ombuden. Ni är naturligtvis lika välkomna!
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Jag tror att ni tre håller med mig om att det inte hade varit så bra i dag
om inte företrädare hade gått före och visat vägen och tagit många beslut
genom årtiondena som gör att vi träffas här som en av världens starkaste
fackföreningar.
Några av våra bästa och mest erfarna kamrater är på plats. Jag vänder
mig särskilt till Bertil Jonsson. Ställ dig upp, Bertil! Som ni vet var Bertil
LO-ordförande i mitten av 90-talet. Han var en stridbar LO-ordförande
som slogs mot det socialdemokratiska partiet. Det gör vi inte nu för tiden,
Bertil. Nu är vi snälla, och det är inget bråk och inga facklig-politiska sammandrabbningar. Det var det bara på din tid.
Manegen är krattad! säger Bertil.
Vi har också några från andra ledningar. Till exempel har vi Ulla och
Erland här. Ni får också ställa er upp!
Kanske väljer jag att vända mig lite särskilt till Wanja Lundby-Wedin, som
är här och som stod här i talarstolen förra gången och invigde kongressen.
Ställ dig upp, Wanja! Du är välkommen till kongressen!
Jag tror inte att man nog kan understryka den förändring som Wanja
ledde av LO till vad LO är i dag. Det var faktiskt på kongressen 2000, för 16
år sen, som Wanja Lundby-Wedin slog fast att LO är en feministisk organisation. Vi har dig att tacka för mycket. Jag vill verkligen att kongressen ger
en rejält varm applåd till Wanja Lundby-Wedin!
Jag har också en hälsning att framföra. Jag ringde i veckan till Stig Malm.
Han är förhindrad att vara med på vår kongress, men han ville att jag i inledningen skulle framföra en hälsning från honom, som blev vald till LOordförande i början av 80-talet.
Vi kan tillsammans överblicka snart ett halvt decennium. Jag tycker att vi
ger en applåd också till Stig Malm och önskar att han kommer tillbaka snart.
Det är en person som jag ännu inte har sett som jag skulle hälsa välkommen. Carin Jämtin, är du här inne? Jag vet att Socialdemokraterna har partistyrelsemöte i dag, så hon kommer lite sent. Vi väntar lite med att hälsa
partisekreteraren välkommen.
Vi har också en mängd andra personer här i salen som representerar andra
organisationer och andra fackliga rörelser. Jag måste säga att jag är särskilt
glad att se ordförandena för både TCO och Saco här. Eva och Göran, ställ
er upp – ni ska också få kongressens applåder!
De har lovat något så unikt som att hålla ett gemensamt tal här om en
liten stund. Det ser vi mycket fram emot.
Under de år som har gått har mycket hänt, inte minst här hemma i Sverige. Vi har fått en socialdemokratiskt ledd regering. Det är vi såklart väldigt nöjda med. Med Stefan Löfven vid rodret ökar våra chanser att driva
LOs krav.
Se bara på de förändringar som har skett sen Socialdemokraterna blev
regering. Nu är taket i a-kassan rejält höjt, från 680 till 910 kronor. Den som
i dag riskerar att bli arbetslös får 5 000 kronor mer i månaden. Det är ett
helt nytt trygghetssystem som Socialdemokraterna har fixat, och det har
Stefan Löfven stått bakom.
De har dessutom lyckats med att äntligen börja fasa ut Fas 3. För första
gången minskar nu antalet människor som går in i förnedringen Fas 3. Jag
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måste säga att det är en särskild glädje för den här kongressen att på måndag morgon få välkomna en svetsare hit till vår kongress, en svetsare som
har nått Sveriges finaste ämbete, att bli statsminister.
Jag tror inte att Sverige kan ha en bättre företrädare än en svetsare och
före detta styrelseledamot i LOs styrelse. Vi ger en applåd till Stefan Löfven
också, även om han inte kommer förrän på måndag!
Alla ni ombud som sitter här inne! Vi ska nu vara väldigt moderna. Det
som visades i inledningsspelet nyss var inte helt sant, för de där kryssen för
hur man röstar gör man ju på paddan. Ni ska nu under de kommande fyra
dagarna bestämma om den svenska fackföreningsrörelsens framtid genom
knapptryckningar och genom debatter och tal här uppe i talarstolen.
Det gäller naturligtvis inte bara för Sverige utan för hela världen. Vi
behöver mer jämlikhet och full sysselsättning. Det är den vägen vi ska gå.
Men det har också hänt mycket under de senaste fyra åren som känns
tyngre att bära.
Runt om i världen, inte minst på vår egen kontinent, har högerpopulismens framfart och fruktansvärda krig och terrorattentat gjort oss påminda
om hur nära det förfärliga våldet är också på vår kontinent.
Och som ni alla upplevde i går har vi den fruktansvärda dödsskjutningen
av Jo Cox, en 41-årig tvåbarnsmamma för Labour i Storbritannien.
Vad var det hon gjorde i går? Jo, hon stod utanför ett bibliotek – utanför
bibblan, hörni – för att slåss för sin idé. Hon ville att Storbritannien skulle
stanna kvar i EU. Det spelar ingen roll om hon hade varit för att gå ur EU
eller stanna kvar i EU – vi måste få slut på det våld som gör att vi inte kan
arbeta fackligt och politiskt utan risk för att förlora våra liv.
Jag vill att vi tar med Jo Cox i den tysta minut som vi har när vi pratar
om kamrater i LO-facken som har lämnat oss de senaste åren. Hon är värd
all vår respekt, och våra tankar går till hennes familj och hennes barn. Det
är förstås en svår tid för familjen.
Men detta når också oss här i Sverige. Det går inte att låta bli att dra en
parallell till det fruktansvärda mordet på Anna Lindh, mitt i precis samma
arbete som de just nu har i Storbritannien. Hon var ute och kampanjade
för ett euromedlemskap.
Jag vet precis när jag hörde budskapet om att Anna Lindh var knivskuren på NK. Jag stod mitt uppe i en debatt om ett framtida euromedlemskap
bland postanställda på Tomteboda i Stockholm. Jag hade en debatt med
Ohly från Vänsterpartiet. Det var en ganska svettig debatt, men vi båda
reagerade naturligtvis med samma avsky.
Det är svårt att inte dra en parallell mellan det som hände i Storbritannien i går och det som hände med Anna Lindh i Sverige 2003.
Det går inte att ha ett samhälle och ett samhällsklimat där vi inte kan
framföra våra idéer och åsikter utan risk för att bli mördade, som Jo Cox i går.
Det här är en verklighet som många av våra fackliga kamrater lever i. En
verklighet som tyvärr är vardag i alldeles för många länder är att fackligt
och politiskt arbete är förenat med livsfara. Jag tror att vi i framtiden måste
lägga mer möda och större intresse från den fackliga rörelsen för att hitta
bättre och bättre gemensamma lösningar för att motverka våldet.
Vi måste tillåta ett öppet samtal. Det är bara i öppenhet – när vi kan
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mötas, stöta och blöta våra åsikter och ha respekt för varandras åsikter –
som samhället går framåt. Med våld och mord kommer allt att stanna av.
Många av de fackliga kamrater som lever med detta varje dag är här inne
i salen. Jag är oerhört stolt över att vårt internationella arbete i LO har gjort
att det har kommit representanter från fackliga organisationer över hela
världen till vår kongress.
Jag är stolt och glad över detta samarbete. Vi har i dag 80 eminenta gäster
från världens alla kontinenter, från Grönland i norr till Zimbabwe i söder.
Varmt välkomna till Stockholm! Er fackliga kamp är vår fackliga kamp. Jag
hoppas att ni känner er välkomna från hela världen till LOs kongress.
Vi har några särskilda personer bland de gästerna. Jag tror att det är
första gången som vi välkomnar en alldeles speciell gäst till vår kongress,
nämligen en Nobelpristagare: Hussein Abassi. Vi ska få höra honom prata
om en liten stund. Vi ska höra hur han arbetar för att uppnå fred i Tunisien tillsammans med andra parter i det tunisiska samhället. Men visst är
det värt – också innan han talar – att ge honom en varm applåd och hälsa
honom välkommen till vår LO-kongress.
Inte minst viktigt: Vår internationella rockstjärna i facket är också här.
Jag har träffat Sharan Burrow i många sammanhang de senaste åren, bland
direktörer och arbetare, bland förtryckta och bland dem som ibland vill förtrycka. Sharan Burrow gör alltid ett lysande jobb – hon är vår rockstjärna.
Ni anar inte vilken rockstjärna vi har med oss. Sharan Burrow, ställ dig upp,
så ger vi dig en varm applåd!
Jag vet inte vilken rockstjärna Sharan vill vara. Kanske är det någon grupp
från Australien – AC/DC, gissar jag. Hon brukar alltid beskriva högerns väg
mot framgång – de har ju vägen mot framtiden. AC/DC har en särskild sång
om högerns väg: Highway to Hell. Den brukar Sharan Burrow alltid sjunga.
Jag ser också Veronica Nilsson, som är vice generalsekreterare för Europafacket. Du ska också ha en varm applåd, Veronica!
Vi har också gäster här från våra facklig-politiska vänner i Samak, Nordens fackliga samarbetsorganisation och OECDs fackliga gren TUAC och
många andra organisationer som står oss nära.
Det som driver oss är naturligtvis våra bärande idéer, som vi tar med
oss från historien och bär in i framtiden. Det är alltid den fackligt förtroendevalde som bär vår fajt vidare – att vara en del i medlemmarnas vardag.
Jag tycker att det är så fint. Jag ser att det hela tiden visas bilder runt
om här i rummet på fackliga medlemmar i LOs 14 förbund. De ska synas
här under alla fyra dagarna och påminna oss om vilka som är de allra viktigaste i facket.
Att öppna en kongress är mycket speciellt, som ni förstår. Att ha fått ha
förtroendet i fyra år att leda en fackförening och att få ha förtroendet att
säga de första orden på en kongress är något som svindlar i tankarna.
Precis som för alla er här inne var min första dag i facket lika omtumlande
som den var för er. Men det var lite enklare när jag kom till arbetsplatsen i
början av 80-talet. Jag gick in. Det var personalchefen som tog emot. Han
hette Alf. Han gav mig ungefär tre minuters information, och sen lämnade
han över mig till en gubbe som hette Gösta, och Gösta hade sen hand om
mig resten av dagen. Och Gösta råkade vara fackklubbens ordförande.
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Det är ungefär så vi vill att det ska vara: tre minuter med arbetsgivaren
och en hel dag med facket. Det vore så mycket enklare – eller hur?
Gösta gick runt och visade, och turen var så finurligt upplagd – han hade
tränat, för det var stor personalomsättning på den tiden – att den slutade
strax före lunch på hans fackexpedition. Han lade fram en blankett framför mig. Jag kan säga att det sociala trycket gjorde att det inte hade varit så
enkelt att säga något annat än: Jag skriver på.
Det är just det förtroendet vi alla bär med oss, att vara en del i våra medlemmars vardag, att hjälpa våra medlemmar varje dag med de problem som
de upplever, att samla styrkorna tillsammans i vårt fackförbund och att
bära det med oss in till vårt gemensamma LO och dra upp gemensamma
riktlinjer. Det är det som är så fantastiskt med vår fackliga organisation.
Ni vet att vi stöter och blöter, bråkar, gnatar och tjatar. Ibland når vi inte
heller framgång – det ska jag ärlig tillstå, när vi inleder kongressen. Men vi gör
det aldrig som ovänner, utan vi gör det som kärleksfulla kritiker till varandra.
Även om ni ibland ser i medierna att vi bråkar mycket i LO-styrelsen är det
alltid med vissa personer för ögonen – det är dem ni ser här uppe på väggen i
kongressalen. Det är alltid dem vi pratar om när vi diskuterar lönerörelser och
facklig-politisk samverkan och diskuterar hur vi ska bli starkare tillsammans.
Nu är det hög tid att kavla upp ärmarna, hörni. Nu ska vi dyka ner i handlingarna, för nu är inte jag ledare för LO i Sverige, utan nu är det ni som är
ledare för LO i Sverige. Nu har ni all makt de kommande dagarna. Om det
går som jag vill i morgon ska jag sno tillbaka den på måndag. Men nu är det
faktiskt ni som har makten över LO.
Jag vet att ni kommer att ta det ansvaret på stort allvar. Nu går vi in i
handlingarna. Nu driver vi kongressen framåt. Nu börjar vi fatta beslut.
Med detta klubbslag – det känns historiskt, ska jag säga – förklarar jag
LOs 28e kongress öppnad.

Parentation

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Nu har vi kommit till den punkten på dagordningen då vi ska hedra avlidna kamrater under den senaste
kongressperioden. Det är naturligtvis många medlemmar i LO som avlider
under en kongressperiod. Några av dem i hög ålder, en naturlig död. Andra alldeles för unga. Några kom aldrig hem från jobbet. Mammor, pappor
och anhöriga som inte kom hem och fick träffa sina barn och familjer när
dagen var slut. Jag ska prata om några av dem som får symbolisera alla som
har avlidit under de senaste fyra åren.
Gertrud Sigurdsen var en facklig pionjär och kom till LO redan 1949
som kontorist men blev snart en av LOs första kvinnliga ombudsmän. Hon
stred hela sitt liv för kvinnors rättigheter på den svenska arbetsmarknaden.
Många av de lagar i Sverige vi tar för självklara har Gertruds prägel. Rätt
till dagis, att de förhatliga kvinnolönerna togs bort och särbeskattningen är
bara några av dem. Hon jobbade alltid fackligt och politiskt. Hon tyckte det
var självklart att ha en fot i det fackliga och en fot i det politiska. Hon blev
så småningom statsråd i en socialdemokratisk regering, ja hon satt faktiskt
i hela 23 år i det socialdemokratiska verkställande utskottet. Hon var både
biståndsminister och socialminister.
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Ändå är det många av oss som kommer ihåg hennes allra sista kamp för
sitt eget äldreboende. Över 90 år gammal så ramlade Gertrud hemma. Hon
bröt armen och blev orolig för att bo ensam. Hon ville flytta till ett äldreboende men efter en utredning var svaret från Stockholms kommun att
hon var alldeles för frisk för att få ett äldreboende. Gertrud reagerade som
alltid med ilska och skrev en debattartikel i Dagens nyheter där hon protesterade. Och vet ni vad? Bara några veckor senare så fick hon en plats. Ändå
var Gertrud lika arg. Hon sa: det kan ju inte bara vara de som kan skriva
på DN debatt som får ett äldreboende utan det är ju något som ska vara en
självklarhet för alla och inte bara för dem som kan tala för sig.
Ingalill Landqvist-Westh var porslinsmålare på Rörstrands porslinsfabrik
och ombudsman i Fabriksarbetareförbundet. Hon kom till LO 1995, blev
tredje vice ordförande och därmed en del av LOs ledning. Ingalill slogs alltid
för utbildningsfrågorna, för kultur och för jämställdhet.
Bengt Lloyd – jag tror att ni är många här inne som minns Handels Bengt
Lloyd med den vackra hatten. Han var Handelsanställdas förbund trogen i
hela sitt yrkesliv. Han kom faktiskt till förbundet 1942 som kontorist och
gick hela vägen från kontorist till förbundsordförande i sitt förbund. Han
var propagandaombudsman och studiesekreterare men 1982 valdes han till
förbundsordförande. Det var han ända fram till sin pensionering 1991.
Stanley Jämtsved kom från Elektrikerförbundet där han var ombudsman
i Jönköping. 1971 kom han till förbundet. Han blev först dess förbundssekreterare i fem år och sedan 1976 ordförande i Sveriges elektriker. Det var han
ända fram till sin pensionering 1987. Där slutade inte Stanleys arbete utan
han fortsatte att jobba för Olof Palmes Internationella centrum.
Sten Törnblom var rörläggaren och ombudsmannen i Kommunal som
gick hela vägen till att bli förbundsordförande för Sveriges kommunalarbetare mellan 1995 och 1996.
Det är naturligtvis också många andra som har avlidit under den senaste
kongressperioden. Det är vänner, det är arbetskamrater, det är fackliga förtroendevalda och fackliga företrädare. Många av dem vid en hög ålder efter
ett helt liv, andra mitt i livet och några, som jag sa i inledningen, som inte
kom hem från jobbet efter en arbetsolycka.
Nu vi hedrar dem alla med en stunds tystnad.

Ronny Holmberg, LO
Conny Hellström, LO
Gustav Persson, LO
Sven Wehlin, IF Metall
Nils Artur Persson, Seko
Sören Sjögren, Transport
Gun Roth, Handels
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Jan-Olov Sundkvist, Seko
Arne Angelöf, IF Metall
Elon Johansson, LO-tidningen
Göte Lind, IF Metall
Sven Malm, Handels
Monica Bäckman, Kommunal
Evy Eriksson, Kommunal

Punkt 2
Gästerna hälsas, gästernas tal
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Gästerna hälsas, gästernas tal
Fredagen den 17 juni
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Vi ska gå över till att lyssna på
några av de gäster som jag presenterade i inledningen. Några av talen kommer att vara på engelska. Om någon vill ha en översättning har vi några
hörlurar för det, så räck upp handen i så fall!
Men vi ska börja med någon som pratar värmländska – det kan vi behöva i inledningen.
Det är väldigt speciellt och roligt för mig att välkomna den första gästen
upp för att hålla ett anförande här på vår kongress. Han är i exakt samma
kläder som jag själv var i för 25 år sen. Jag var den första SSU-ordförande
som fick tala på en LO-kongress, trots att SSU är LOs eget ungdomsförbund.
Den traditionen har vi hållit oss vid sen, och därför måste jag säga att
det känns fantastiskt roligt att ge ordet till Philip Botström, ordförande för
den socialdemokratiska ungdomsrörelsen.
Välkommen till kongressen! Och varsågod att komma upp, Philip, för
att hålla ditt anförande!
***
Philip Botström, SSU: Vi har väl också samma kläder i dag, Kålle, verkar det som.
Tack för ordet, Kålle! Och tack för inbjudan och för möjligheten att
komma och tala och skicka en hälsning till er kongress!
Som Handelsmedlem och ordförande för SSU, LOs ungdomsförbund,
känns det riktigt stort att få stå här i talarstolen.
Ni ska veta att jag är riktigt glad att ni har samlats här under parollen
”Investera för jämlikhet”. När SSU samlades till kongress förra sommaren
hade vi ”Jämlik framtid” som paroll, så det gläder mig att vi fungerar som
trendsättare i arbetarrörelsen.
Sanningen, kamrater, är att om det är något som Sverige verkligen behöver är det hopp om en mer jämlik framtid. Det är väl en märklig tid vid
lever i, trots allt, en paradoxernas tid, skulle man kunna säga.
Å ena sidan går det bra för Sverige nu. Arbetslösheten minskar och exporten ökar. Sverige slår rekord i sysselsättningsgrad. Magdalena Andersson
har spexat till det och liknat svensk ekonomi vid en Tesla – och efter en del
påtryckningar även den nya Volvon.
Allt detta har vi såklart anledning att vara stolta över. Men vi kan inte
tillåta oss att vara nöjda. Vi här inne vet ju att det inte är hela verkligheten.
Glappet mellan SCBs positiva grafer och den verklighet som många
människor i vårt land upplever i sin vardag är fortfarande stort – alldeles
för stort. Långt ifrån alla har fått en biljett på segertåget Sverige.
Ojämlikheten i vårt land skördar också liv. På tunnelbanelinjerna här
i Stockholm kan det skilja tio år i förväntad livslängd beroende på vilken
station du kliver av på. Och det är inte bara en siffra. Det är tio jular, tio
sommarlov, kanske tio förlorade år med sina nära och kära.
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Detta, mina vänner, understryker hur viktigt temat för er kongress är.
Sverige behöver investera i varandra – för rättvisa, för framtidstro och för
jämlikhet. Inget annat duger!
Vänner! Min mormor stod vid bandet på OLW-fabriken hemma i Filipstad. Hon slet hårt från sina tidiga tonår till pensionen. Hon var en stolt
arbetare.
Hon var fackligt aktiv i Livs och slet hårt för att hon och hennes medarbetare skulle få bättre och mer drägliga villkor på jobbet. Hon gjorde sin plikt
och krävde sin och sina arbetskamraters rätt. Ändå slet hon och många av
hennes kollegor ut sig i förtid på grund av det slitsamma arbetet vid bandet.
Min mormor gick bort för några år sen. Men OLW-fabriken i Filipstad
står kvar. Och även om OLW i dag är marknadsledande på fredagsmys har
jag tänkt en del på vad som kommer att hända med några av mina gamla
klasskompisar som nu har tagit vid på bandet.
Den generation unga som i dag kliver in på fabriksgolvet på OLW i Filipstad kommer antagligen att behöva byta jobb sju åtta gånger innan de går i
pension. Flera av dem pendlar säkert redan mellan flera olika jobb samtidigt:
fabriksgolvet på dagen och kanske äldrevården på natten.
Jag tillhör en generation unga som oroar sig för framtiden. Många av oss
känner att vi kommer att få det sämre ställt än våra egna föräldrar.
Vårt gemensamma löfte måste därför vara att min ungdomsgeneration
ska få de möjligheter och den trygghet som min mormor och alla andra
hjältar i Sverige aldrig fick.
Visst, kamrater, ska vi väl fixa detta! Trygghet har ju alltid varit en av LOs
paradgrenar. LOs roll i samhället har bidragit till att vi har kunnat bygga
ett av världens mest framgångsrika och jämlika länder.
Men, vänner, vi kan inte pausa tiden. För att lyckas hänga med och vara
ledande i förändringen måste LO och arbetarrörelsen uppdatera och bredda
synen på vad trygghet egentligen är.
”För tider utan hopp finns inget värre fängelse än framtiden”, skrev författaren Stig Dagerman. Dessa ord är egentligen kärnan i det jag vill prata
med er om.
I tider då människor saknar framtidshopp blir framtiden ett hot. I tider
då teknikutvecklingen går allt snabbare, med automatisering, robotisering
och digitalisering, upplever många att de inte har en plats. Och när människor upplever att framtiden är ett hot blir också andra människor ett hot:
grannen som nyss har kommit till Sverige, arbetskamraten som har en annan bakgrund än du eller främlingen på bussen på väg hem på kvällen.
Den otrygghet och osäkerhet inför framtiden som vi ser i vårt samhälle
används nu cyniskt av krafter som vill uppnå något annat än det vi vill
uppnå. Vi har alla sett hur högern i Sverige använder otryggheten för att
föreslå sänkta löner, sämre villkor och sänkta ambitioner. Och vi ser hur
Sverigedemokraterna använder otryggheten för att splittra oss och Sveriges
arbetarklass.
Därför är det så viktigt att vår socialdemokratiska statsminister Stefan
Löfven nu tar fajten om och för den svenska modellen.
Men hittills har det väl mest handlat om att försvara den svenska modellen från högerns attacker. Det är naturligtvis viktigt, men det kommer tyvärr
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att vara otillräckligt för att möta framtidens utmaningar på den svenska
arbetsmarknaden.
Ingen modell i världen, är ju så framgångsrik och bra att den kan vakuumförpackas. För att utveckla den svenska modellen behöver vi också
utveckla och bredda vår syn på trygghet.
Trygghet, mina vänner, handlar om arbetsvillkor och löner. Men det
handlar också om att som anställd veta att man inte lämnas efter när verkligheten runt omkring förändras.
Därför måste trygghet på arbetsmarknaden också handla om omställning. I framtiden kommer jobben vid OLW-bandet kanske att bytas ut mot
maskiner. Självstyrande bilar kommer att förändra hela transportsektorn. I
detaljhandeln har kassapersonal redan bytts ut mot snabbkassor.
Teknik kommer i allt högre grad att komplettera mänskliga förmågor.
Detta ställer krav på LOs omställningsuppdrag. Politiken ska genom utbildningssatsningar såklart dra sitt strå till stacken. Men arbetsmarknadens
parter har ett minst lika viktigt uppdrag.
Här tror jag att LO kan gå före och ta fram en plan för livslångt lärande
för LO-kollektivets medlemmar. Att denna möjlighet ska vara förbehållen
endast tjänstemän och akademiker tycker jag är orättvist.
Tryggheten behöver också utvecklas genom att LO finns där när människor behöver oss som mest. 50 procent av alla unga har i dag en otrygg anställning. Ni här inne vet såklart vilka jag pratar om: hon som har svårt att
somna, rädd för att missa ett sms från chefen med erbjudande om ytterligare
ett jobbpass, och han som försöker få ihop vardagen med deltidskontrakt i
restaurangbranschen och som inhoppare på mammas företag och som kanske studerar vid sidan om.
Det är säkert flera här inne som har haft visstidsanställningar som staplas på varandra i något slags evighetsmaskin. Därför, mina vänner, vill jag
som SSU-ordförande säga att den enskilt viktigaste frågan att ta itu med,
för att skapa trygga villkor för oss unga, är högerns skitreform allmän viss-
tid!
Denna skitreform genomfördes under borgarnas tid vid makten. Den är
den enskilt största attacken mot den svenska modellen de senaste tio åren.
Reinfeldt visste exakt vad han gjorde. Allmän visstid i LAS är riggat till arbetsgivarnas fördel och har rubbat maktbalansen mellan parterna.
Därför är det inte mer än rätt att vi ser till att den här regeringen får rätta
till de fel som den borgerliga regeringen gjorde, så att parterna kan få rättvisa
och schysta förutsättningar att tillsammans utveckla den svenska modellen.
LO har aldrig stått upp själv i kampen för bättre villkor, utan genom historien har fackföreningsrörelsen fått uppbackning från politiken – det har
varit framgångsreceptet. Därför är det tydligt för mig och SSU att allmän
visstid behöver försvinna ur LAS.
Vänner! Utöver detta måste vi såklart hitta fler sätt att organisera alla
dem som inte har en fast anställning, för vad är incitamentet för att gå med
i facket eller a-kassan om du inte ens vet om du kommer att jobba kvar nästa månad? Om unga inte ser något värde i att gå med i facket i tidig ålder
minskar också viljan att organisera sig senare i livet.
LO måste alltså ta ett gemensamt initiativ till att hitta fler former för
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att organisera alla de unga som har otrygga anställningar och alla dem som
snart ska ut på arbetsmarknaden.
Här, mina vänner, delar ni ansvaret med oss i SSU. Som LOs ungdomsförbund måste vi bli betydligt bättre på att organisera unga arbetare och
elever på yrkesprogrammen. Vi måste tillsammans bli bättre på att skapa
trygghet och ge framtidstro till de unga i Sverige som behöver det allra mest.
Trygghet för unga handlar såklart också om att veta att du kommer att
ha ett jämlikt arbetsliv att se fram emot. Men det är inte jämlikt att unga
tjejer kommer att tjäna 3,6 miljoner kronor mindre än mig under sitt arbetsliv. Det är inte jämlikt att chansen att ens få komma på arbetsintervju
är 50 procent större om du har ett svenskklingande efternamn. Det är inte
jämlikt att antalet fall av diskriminering på grund av sexuell läggning ökar
och inte minskar i vårt land.
Politiken måste göra mer. Och vi ska vara den blåslampa som ser till att
politiken faktiskt gör det! Socialdemokraterna måste steppa upp sitt game.
Det är dags för delad föräldraförsäkring, att vi avskaffar delade turer och
ser till att rätt till heltid faktiskt blir en möjlighet i varje liten kommun i
vårt avlånga land!
Men samtidigt vet vi att Socialdemokraterna aldrig kommer att klara av
alla utmaningar på egen hand – så är det ju. Ett stort ansvar ligger givetvis
på oss själva. LO behöver bli vassare för att se till att lönerna blir mer jämställda snabbare. LO behöver synas betydligt mer i debatten om rasismen
på arbetsplatserna. Många av LOs medlemmar möter den varje dag när de
kommer till jobbet.
Att LO tar fajten mot SDs rasistiska politik är bra. Fortsätt gärna med det!
Men jag tror att vi kan göra mer för att påverka värderingarna och attityderna runt om på arbetsplatserna i Sverige.
Vänner! Jag har nu pratat om att en jämlik framtid skapar vi genom att garantera alla rätten till trygghet och omställningsmöjlighet genom hela livet.
Vår ungdomsgeneration kan bli den som ser till att våra föräldrar får en
fantastisk äldrevård, kommer på nästa Minecraft och bygger bort bostadsbristen i vårt land.
Vänner! Under den här kongressen kommer ni att fatta många viktiga
beslut. Vi står gemensamt inför stora och tuffa utmaningar. Men kom ihåg
en sak: Vi har klarat alla de svåra utmaningarna förut. Varje gång har det
funnits partier och krafter som har sagt att vi bara drömmer. Men vi har
gång på gång lyckats visa att de har haft fel, att vi kan bara vi vill och går
tillsammans.
Då behövs en modig fackföreningsrörelse som är på tårna på en arbetsmarknad som förändras allt snabbare, en fackföreningsrörelse som tillsammans med politiken driver på med högre röst, så att framtidens jobb blir
trygga, hållbara och jämlika för alla.
I det arbetet, Kålle, kan du och alla ni andra här inne räkna med SSU,
för tillsammans skapar vi jämlikhet för alla!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Jag viskade nyss i Philips öra: Du
är en modig jävel du, Philip!
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Innan han talade hade han kanske inte tagit reda på vilka som är de svåra
striderna på den här kongressen – eller också hade han tagit ställning för en
grupp i det här rummet. Jag såg nog att Sanna satt där och njöt. Men den
fajten ger vi inte upp riktigt än!
Torbjörn! Det blir din debatt i morgon!
Philip! Jag tycker att det är precis så det ska vara – att komma hit som
vårt ungdomsförbund och ta de ungas frågor på allvar och väcka det hos
alla oss som sitter här inne. Det var jäkligt modigt, men det var också jäkligt bra gjort, Philip.
Vi jobbar nära ihop och vill gärna ha ett nära samarbete. Det är en lite
speciell relation mellan LO och SSU, som alltid är lite radikalare och lite
längre fram i debatten – det ska ni fortsätta att vara.
Det är ett löfte från oss alla att vi gärna bjussar på våra nätverk. Vi kan
inte tvinga våra medlemmar att vara medlemmar också i den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Men vi kan i alla fall alltid se till att ni blir inbjudna,
får stå för era åsikter och får bryta uppfattningar med dem.
Vi träffar väldigt många unga människor i vårt arbete. I det arbetet, Philip,
har du ett löfte om att vi alltid ska öppna våra nätverk så att ni får vara där.
Men fajten om att det blir demokratisk socialism får ni stå för själva. Vi
ska göra så gott vi kan från vår sida. Vi kan inte värva folk, men detta kan
vi göra tillsammans. Vi jobbar också mycket med den ungdomsfackliga
verksamheten, och jag vet att ni numera alltid är med när vi träffar våra
unga fackliga. Det är jättebra att ni är det och att vi tillsammans kan ta en
och annan fajt.
Vi har en gemensam gåva till alla som känns jätteaktuell efter det som
hände i går. Vi ger alltid en gåva till Anna Lindhs minnesfond, oavsett om
man är Nobelpristagare eller SSUare från Värmland.
En jätteapplåd och ett stort tack för ett fantastiskt tal, Philip!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Nu ska vi göra det jag flaggade för
i inledningen. Vi ska börja med att lyssna på en videohälsning med Hussein
Abassi från Tunisien, vår Nobelpristagare som vi är så stolta över och som
är det tunisiska LOs generalsekreterare.
Det är fantastiskt att vi fick ett Nobelpris för en idé som vi har burit på
i över hundra år, nämligen att vi ska förhandla och ha samarbete och samverkan med parter för att bygga ett samhälle bättre i framtiden.
Vi var många som var optimistiska efter den så kallade arabiska våren.
Äntligen hade demokratin kommit också till norra Afrika. Människor skulle
få uppleva frihet och uppleva möjligheten att uttrycka sig i tal och skrift,
som är självklar för oss här i Sverige.
Men tyvärr var backlashen i nästan samtliga länder total, när man gled
tillbaka i förtryck och våld, i många länder till stor del från IS, och det har
gjort att livet har varit mycket svårt att bära för många av våra kamrater.
Tunisien stod länge och vägde. Man visste inte riktigt vart Tunisien skulle
ta vägen. Det fanns en lockelse till det mer extrema också hos det tunisiska
folket. Men i det läget valde Hussein Abassi att kalla samman parterna i det
civila samhället i Tunisien. I stället för våld startade man en dialog som slu-
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tade så bra att de fick en ny konstitution och faktiskt också den bästa och
mest fredliga utvecklingen i norra Afrika. I dag känns det som att Tunisien
ger oss hopp för hela regionen.
Vi börjar med att höra några ord från Hussein Abassi på video, och sen
ska vi alla ta emot honom här uppe och ge honom hela kongressens jubel.
***
Videohälsning: Kamrat Karl-Petter Thorwaldsson, kamrater och kongressdeltagare, ärade gäster vid kongressen.
Låt mig börja med att framföra hälsningar till er kongress från mig och
mina kämpande kamrater i den tunisiska fackföreningsrörelsen.
Jag riktar ett särskilt tack till LO för min inbjudan och för den solidaritet
som de alltid visat vår organisation och våra fackliga företrädare.
Vi tackar för er hedrande inbjudan att delta i er kongress och understryker vår vilja att stärka relationerna med den svenska fackföreningsrörelsen
och bygga broar till kommunikation och samarbete mellan våra folk för att
nå välfärd, värdighet, medmänsklighet och social rättvisa.
Kamrater kongressdeltagare. Vi och de tre andra aktörerna i den nationella
dialogkvartetten hedrades med Nobels fredspris 2015. Det är en ära som egentligen tillfaller den internationella fackrörelsen och alla delar av civilsamhället
i och utanför Tunisien för deras roll i att underlätta övergången till demokrati
i vårt land och andra länder, som likt oss upplevt stora svårigheter med det.
Med utgångspunkt i överenskommelsen som den nationella dialogen i
Tunisien resulterade i lyckades vi nå stora framgångar. Störst av dem är den
nya grundlagen där ekonomiska och sociala rättigheter tar stor plats. Så
även i fördraget med regeringen och arbetsgivarorganisationen Tunisian
Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA) om framskrivandet av ett nytt samhällskontrakt som de tre parterna skrev under 2013
under konstitutionsrådets hägn och i International Labour Organization,
ILOs generaldirektörs närvaro. Det nya samhällskontraktet syftar till att
återinföra de sociala frågorna uppvärdera arbetets betydelse och ge skydd,
värdighet och social rättvisa.
Kamrater kongressdeltagare! Vi välkomnar reservationslöst det svenska
initiativet till ett nytt internationellt fördrag om lämpligt arbetssätt för
hållbar utveckling. Det är ett skriande lidande vi ser i världen i dag. Neoliberalismen har lett till förgörande ojämlikhet. Marknadskrafterna och spekulationer har givits fria tyglar utan regleringar eller granskning. Den har
tvingat alla världens länder att anta neoliberalismens logik inklusive krav på
att acceptera de utländska investerarnas villkor. Privatiseringen har lett till
försvagad stat och ett samhälle utan möjlighet att styra över sina tillgångar,
eller åtnjuta suveränitet, frihet eller oberoende.
Den överenskommelse som vi stödjer innebär en stark plattform för en
internationell samverkan för att hitta lämpliga arbetssätt som ska överensstämma med internationellt accepterade kriterier och internationella överenskommelser när det gäller uppförande. Vi tror att utan en gemensam syn
för lämpliga arbetssätt och de svårigheter vi står inför, som utgångspunkt
för vårt arbete när det gäller arbetsmarknaden och utvecklingen i Tunisien
och andra länder kommer vi inte att lyckas skapa hållbara, jämlika sam-
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hällen. Därför har vi begärt att parlamentet skyndsamt ska anta förslaget
om en nationell dialog som de tre aktörerna redan kommit överens om, för
att kunna delta i uppbyggnaden och spridningen av nya metoder med en
känsla av ägarskap.
Kamrater kongressdeltagare! En nationell dialog om vilken reform som
helst är beroende av säkerhet, stabilitet och fred. Vi deltar i de internationella ansträngningarna i kampen mot den globala terrorismen för att utrota
den och hindra återväxten. En del av lösningen är det palestinska folkets
självbestämmande och en oberoende palestinsk stat med Jerusalem som
huvudstad. Vi står inför stora utmaningar när vi ska kämpa för våra krav
och rättigheter. Särskilt gentemot multinationella företag och deras marginaliserande och nedbrytande verksamhet världen över. Och mot de aggressiva röster som gör sitt yttersta för att slå undan de sociala rättigheter som
fackföreningsrörelsen har vunnit genom stora uppoffringar och lidanden.
Vi står inför en organiserad kampanj från extremhögern mot sociala rättigheter, framför allt för migranter.
Vår kamp för en rättvis och hållbar utveckling är gemensam. Likaså kampen för ett bättre samhällsskydd. För demokratiseringen av internationella
organisationer. För frihet och demokrati. För hållbarhet och fred i världen.
Och för att lyckas med denna kamp måste vi hitta mer samarbete, koordination och solidaritet mellan oss, och mellan oss och den internationella
fackföreningsrörelsen.
Länge leve facksolidariteten. Länge leve den fackliga kampen i Sverige.
Ständigt stöd för frihet, demokrati och oberoende. Lycka till med er
kongress.
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: NU tycker jag att vi ställer oss
upp och välkomnar Hussein Abassi upp på scenen!
Kongressdeltagare, kamrater! Jag tror att det för många av oss för livet
kommer att vara ett ganska svårslaget ögonblick att få välkomna en Nobelpristagare som leder en tunisisk fackförening till vår kongress. Det är ett
fantastiskt arbete, och det var också, Hussein Abassi, ett fantastiskt tal som
du framförde till kongressen.
Vår internationella rörelse blir aldrig starkare än våra företrädare. Du
har verkligen, med ditt sätt att vara och din obändiga vilja till fred i Tunisien, visat en väg för oss alla. Arbetsmarknadens parter kan spela en mycket
viktigare roll i att ordna stabilitet, fred och utveckling för våra medlemmar
och – inte minst viktigt – yttrandefrihet och frihet att leva som den man är.
Du gjorde ett fantastiskt framförande på vår kongress!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Som jag sa tidigare har vi ytterligare en internationell gäst på vår kongress. Det är International Trade Union
Confederation, ITUCs – eller Internationella Fackliga Samorganisationen,
IFS – generalsekreterare Sharan Burrow. Jag utryckte mig kanske lite vanvördigt när jag kallade henne ”rockstjärna”. Men om man sätter Sharan Burrow bland världens ledare är det faktiskt ingen överdrift.

16 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Sharan Burrow betyder i dag att den internationella fackföreningsrörelsen har fått en unik möjlighet till påverkan. Det sätt som hon tar sig fram i
internationella sammanhang tror jag att få fackliga ledare vågar eller orkar
ta efter. Det är en självständig röst som alltid står på arbetstagarnas sida.
Ni vet vilka kamper som Sharan har startat de senaste åren.
Det är kampen mot det förhatliga World Cup i Qatar 2022, en internationell kampanj som har samlat avsky från hela världen. Hon har skapat ett
index där vi, land för land världen över, kan följa hur det står till med fackliga
och mänskliga rättigheter. Hon har skapat en dialog med världens ledare.
Jag blev som facklig ledare inbjuden tillsammans med Sharan till de
2 500 direktörer som träffas i Davos – vi är inbjudna bara för att de ska ha
någon att argumentera med. Jag trodde ärligt talat att fem fackliga ledare
mot 2 500 direktörer skulle vara tufft. Men har man Sharan Burrow längst
fram känns det aldrig tufft. Hon för fram vår åsikt och vår fackliga idé med
sådan självklarhet i internationella sammanhang att det kändes som att vi
var 2 500 fackliga och fem direktörer. Det är bara tack vare Sharan.
Sharan! Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till vår kongress – vår egen
rockstjärna och vår ledare för den internationella fackföreningsrörelsen. Välkommen – talarstolen är din! Du är mer modern än jag: Jag har mitt manus
på papper, och du har naturligtvis ditt manus på en padda.
***
Sharan Burrow, IFS: Hussein Abassi, vår broder, en hedervärd fredspristagare,
han är väl fantastisk. Vilken ära att få lyssna på honom. Jag har haft äran att
besöka hans land, att tillsammans med honom bygga IFS regionala struktur
för Arabländerna. Han är en storhet bland de fackliga ledarna.
Fackets kvinnor och män i Sverige, jag vill tacka er. Er internationella
solidaritet är historisk. Wanja representerar mycket av detta. Jag har beundrat hennes ledarskap och fortsätter att värdesätta det och hennes vänskap;
så tillåt en stunds systerskap.
Karl-Petter är i sin egenskap av IFS vice ordförande en klippa för mig. I
stunder av tvivlan är du mitt stöd. För arbetarna här och runtom i världen
är han som en idol. Låt oss tillsammans vända trenden från en Highway to
Hell till Stairway to Heaven.
Vänner, den globala arbetskraften är illa ute
Många är anställda i den formella ekonomin men över 50 procent av dem
har otrygga anställningar med korttidskontrakt och arbetet är ofta riskfyllt.
Fyrtio procent kämpar för att överleva i den informella ekonomin. Det är
sektorn där det råder desperation. Inga rättigheter, inga minimilöner, ingen
rättssäkerhet, och alltför ofta inte heller något socialt skydd.
Över 45 miljoner människor befinner sig i modernt slaveri och tvångsarbete.
Nu är de globala distributionskedjorna den dominerande handelsmodellen och svarar för 60 procent av produktionen – 80 procent av värdet om vi
också tar med finansiella flöden. Informella arbeten och arbetare i modernt
slaveri kan nu påträffas i dessa distributionskedjor.
IFS-forskning visar att i distributionskedjorna för 50 av våra största företag är 94 procent av arbetskraften dold. Företagsledarna vet att modellen
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strider mot protokollet för föreningsfrihet, framför allt genom svältlöner,
prekära eller otrygga arbetsförhållanden med korttidskontrakt och alltför
ofta också riskabla arbetsuppgifter, men få företag tar ansvar för due diligence som föreskrivs av FNs principer för företagande och mänskliga rättigheter. Få av regeringarna i länder där distributionskedjorna dominerar
upprätthåller ILOs normer och det finns ingen rättssäkerhet så att man
skulle kunna hålla företagen ansvariga över gränserna.
Detta är skälet till att vi kräver en ILO-konvention och begär att regeringar ska lagstifta om due diligence över gränserna för sina egna multinationella företag. I Frankrike ligger ett lagförslag om detta i parlamentet och
andra måste följa efter.
Fackliga organisationer är inte emot handel, men emot den nuvarande
modellen för exploatering och girigheten i företag som försöker undvika
skatter och vill ha rätt till ISDS-klausuler, så att man kan stämma stater
som skyddar befolkningens och miljöns rättigheter.
Målet för vår nästa kampanj är att avslöja skandalen i Samsung, som har
modern teknik men medeltida arbetsvillkor – www.samsungexposed.org.
Den har inte startat än, men anslut er nu och kom med först.
Kamrater: framtidsutsikterna i den globala ekonomin är dystra. Med en
förutsedd global tillväxt på bara 3 procent, inser till och med OECD att lönerna
måste höjas. Våra opinionsundersökningar visar att 45 procent av människorna
lever på fattigdomsgränsen och inte kan spara någonting, medan 52 procent
nätt och jämnt klarar sig. Jag intervjuade arbetare i Filippinerna för bara två
veckor sedan, och kan personligen berätta för er om hur rädda män är för att
inte kunna få ihop pengar till spädbarnens mjölk varje vecka. Mjölkersättning
för en enda baby kan kosta en dagslön i en del länder. Familjerna är i knipa.
BNP har tredubblats sedan 1980 men trots det har löntagarnas inkomster
globalt rasat. Därför behöver vi en ny Global Deal och tackar er statsminister för hans ledarskap i den frågan.
Ojämlikheten är historiskt hög och en erkänd global risk. Receptet är
enkelt – minimilöner som arbetarna kan leva ett värdigt liv på. I Asien betyder det en ökning på mellan 25 och 50 USD per månad och det utgör bara
några få cent av priset på en produkt. Låt oss lösa det här.
Kollektiva förhandlingar är också under attack, liksom strejkrätten. Över
70 procent av alla människor i världen nekas ett universellt socialt skydd
som inte bara är ett verktyg för social sammanhållning och familjers trygghet utan också en viktig ekonomisk stabilisator. Golvet för det sociala skyddet skulle ta runt 6 procent av BNP – det har vi råd med. Och världen kan
hjälpa de fattigaste länderna att komma igång.
2015 var verkligen en vändpunkt i de globala ambitionerna. Världens
ledare fattade två historiska beslut med de hållbara utvecklingsmålen (nu
kallade Agenda 2030) och klimatöverenskommelsen i Paris. Tillsammans
visar de vägen till en värld utan fattigdom och kol.
Systemförändringen som krävs är emellertid oerhört stor. Vi vet, liksom
ni, att det kommer att krävas en industriell omvandling som måste gå snabbare och vara djupare än vad som skett någonsin tidigare i historien.
Vi vet att det är möjligt att uppnå åtminstone kolneutralitet med den teknik vi redan har. Men vi vet också att de kommande 15 åren blir avgörande.
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Redan det att man i Parisavtalet lyckades enas om övergången var en överraskande seger och jag tackar er för det massiva stödet. Efter Paris har vi sett
att utmaningen i fråga om takt och skala är större än vi. Vi såg effekterna av
de koalitioner vi alla byggde, inklusive progressiva företag, investerare, det
civila samhället och fackliga organisationer men trots att det är nödvändigt
att höja ambitionerna i många länder, är det uppenbart att det kommer att
krävas allt vi har. Vi planerar därför att skapa ett centrum för rättvis övergång (Just Transition Centre) som en skyddad zon för alla parter som engagerar sig i den livsviktiga sociala dialogen och delar med sig av lösningar.
I en värld där 90 procent av alla katastrofer är klimatrelaterade och bidrar till ökad fattigdom och ojämlikhet, är långsamheten otrolig. Våra undersökningar säger att 88 procent av människorna vill att regeringarna ska
agera och att 67 procent kräver att det ska ske omedelbart.
Insatserna för samarbete inom och mellan länder för att dela med sig av
teknik, minskning av subventionerna till fossila bränslen, ett seriöst pris på
kol och därav följande finansiering av investeringar för att möjliggöra grön
infrastruktur och åtgärder för rättvisa övergång är fortfarande bara minimala.
Det vi behöver är en mer omfattande planering, nationellt och i näringslivet.
Våra medlemmar deltar i alla delar av denna utmaning – aktivister driver
kampanj för klimatåtgärder som vi är stolta över, de som arbetar med förnybar energi, som vi organiserar, och arbetare i produktion och med fossilt
bränsle och energidistribution. Dessa arbetare har givit oss dagens välfärd
och vi kräver att de behandlas med respekt och att övergången görs rättvis.
Det handlar emellertid inte bara om klimatåtgärder – det handlar om
att minska ojämlikheten, främja sysselsättningen, skapa anständiga arbeten,
säkra jämlikhet mellan könen och förverkliga hållbarhet – ni känner igen
målen 1, 5, 8, 11, 13 och 16 i Agenda 30.
Detta är vår viktigaste uppgift.
Låt mig tacka er för ert fantastiska stöd för kampanjen mot slaveri som
vi drivit mot Qatar och FIFA World Cup. Medan vi fortfarande kämpar
med Qatars regering, kräver vi nu av våra företag i Qatar behandlar de anställda som om de kom från företagens hemländer och vi vinner den globala
arkitekturen. Det kommer att finnas kontraktspråk i alla anbud för stora
idrottsarrangemang, som kräver att mänskliga rättigheter ska respekteras,
och vi stödjer ett oberoende centrum för rättigheter i idrotten (Sports Rights
Centre), där FN-sekretariatet för företagande och mänskliga rättigheter, ILO,
fackliga organisationer och MR-grupper är parter i arbetet med att städa
upp i korruption och exploatering av globala idrotter.
Med kampanjen för ratificering av ILO-protokollet om tvångsarbete kommer vi att fortsätta kämpa för att avskaffa slaveriet överallt.
Talet om en fjärde industriell revolution, en delningsekonomi eller ”gigekonomi” och om hur vi måste avstå från anställningsskydd, är otroligt.
Det är inte tekniken som är problemet. Utmaningen är att se till att företagen respekterar samhällskontraktet för sin verksamhet, d.v.s. att de betalar
skatter, bidrar till socialt skydd och tar juridiskt ansvar för rättigheter och
tryggt arbete. Girigheten hos företag som vill avskaffa arbetsmarknadens
institutioner och slippa skatt får inte vinna.
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Vår kampanj ”Count Us In” för kvinnor vinner mark, och kravet på investeringar i omsorgssektorn – barnomsorg, äldreomsorg, hälsovård och
utbildning – så att kvinnor får möjlighet att delta, har en enastående multiplikatoreffekt när det gäller arbetstillfällen. Alla regeringar måste öka sina
investeringar i omsorgen.
Slutligen vill jag ta upp flyktingarnas svåra situation; människor som
flyr från konflikter och ekonomisk desperation behöver vår solidaritet. Med
EFS har vi ett enkelt budskap ”flyktingar är välkomna och vi kommer att
kämpa för allas rätt till arbete och likabehandling”. Jag tackar er för er
medmänsklighet i den här frågan. Tyvärr kommer problemen att förvärras –
vårt globala index för 2016 visar ett krympande demokratiskt utrymme och
en 39-procentig ökning av antalet länder som begränsar föreningsfriheten,
yttrandefriheten och/eller mötesfriheten. Bara en socialt rättvis värld kan
vända den utvecklingen.
Det allra viktigaste är naturligtvis att vi når framgång när det gäller att
organisera, organisera och organisera ännu mer, eftersom det bara är med
arbetarnas styrka som vi kommer att vinna.
Solidaritet.
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Tack så mycket, Sharan! Du ser
att du har stöd från LO! Internationell solidaritet är alltid naturligt för vår
kamp i Sverige.
Vi hade den första generalstrejken i Sverige 1909, när arbetsgivarna blockerade oss från alla arbetsplatser över hela landet. Det var faktiskt en fackföreningskatastrof vid den tiden.
Vi hade stöd från utlandet, bland annat från Rhodesia, det land som i
dag heter Zimbabwe. Gruvarbetare i det fattiga landet Rhodesia samlade
in pengar för att hjälpa LO i Sverige med vår kamp.
Det är verkligen bra att vi på den här kongressen samlar in pengar för
fackföreningsrörelsen i Zimbabwe, så nu hjälper vi dem att köpa en buss,
så att de kan åka runt i Zimbabwe och organisera.
Mr Shoko finns här på kongressen. LO-styrelsen beslutade i måndags
morse att vi börjar med en basfinansiering på 250 000 kronor, så snart kommer ni att ha er buss, så att ni kan göra mer!
Sharan! Som jag sa betraktar vi dig som vår internationella ledare. Ledarskapet för ITUC i dag är Sharan från Australien, ordföranden från Brasilien
och två vice ordförande från Sverige och Angola.
Vi är verkligen beroende av att Sharan håller oss samman i ITUCs internationella ledarskap, och jag är verkligen stolt över att vara din kollega
i ITUC. Tillsammans ska vi kämpa för att göra världen en bättre plats för
arbetare och alla.
Tack för att du är här på vår kongress!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Då har vi lyssnat till våra internationella gäster. Det var ganska coolt, eller hur? Det var ganska bra med Sharan och Abassi! Det kommer vi att leva på länge i vårt internationella arbete.
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Alla andra 80 internationella gäster, från Grönland till Zimbabwe, som
jag nämnde i inledningen! Jag hoppas att ni känner er inkluderade i de hälsningsanföranden som vi har hört på vår kongress.
Allra sist av de gäster som vi ska be komma upp på scenen är två mycket
kära kollegor. När jag blev vald till LO-ordförande hade jag hört rykten om
att det fanns en viss debatt mellan LO, TCO och Saco. Den har varit större
ibland och mindre ibland. Det har gällt frågor som: Vem ska organisera vem?
Hur det ska se ut? Det där är bara ett problem för LO! Det där är bara ett
problem för Saco! Det där bara ett för TCO!
Det var rykten om detta innan jag kom in här för fyra år sen. Jag träffade de två kära kamraterna Eva Nordmark och Göran Arrius ganska tidigt.
Vi diskuterade om det finns ett sätt att komma närmare. Det jag hörde från
Eva och Göran, redan första gången vi träffades, var att de på sin arbetsmarknad ser en utveckling där sådant som drabbade LO-medlemmen i går
drabbar TCO i dag och Saco i morgon.
Väldigt mycket av det som sker på svensk arbetsmarknad är gemensamma problem: dålig a-kassa, bortre parentes i sjukförsäkringen, arbetslöshet,
svårighet för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. Det ser lika ut
oberoende av om man är arbetare, tjänsteman eller akademiker.
Vi fattade ett modigt beslut – jag, Göran och Eva – om att börja med
konferenser. Hör ni vilken radikal åtgärd: konferenser! Men vi bjöd inte
bara in representanter från LO, TCO och Saco, utan vi bjöd in samtliga
förbundsordförande från LO, TCO och Saco till gemensamma konferenser.
Det var starten på något som jag tror kommer att bli oerhört viktigt för
svensk arbetsmarknad, en förståelse för varandras vardag, varandras styrkor
och varandras svagheter.
Det är en stor ära för mig, Eva och Göran, att välkomna er gemensamt
upp. En varm applåd till våra kamrater i TCO och Saco!
***
Eva Nordmark, TCO: Fackliga vänner och kära Kålle! Varmt tack för inbjudan till er kongress! Vi har med oss en hälsning från TCO och Saco, som
tillsammans har 37 förbund och organiserar drygt 2 miljoner medlemmar.
Tillsammans är vi starka, som Kålle var inne på. Tillsammans är vi faktiskt världens mest välorganiserade och starkaste fackföreningsrörelse. När
LO, TCO och Saco går samman i en fråga företräder vi tillsammans 3,5 miljoner medlemmar. Vi kan göra skillnad!
Vi har ett mycket gott samarbete – ett allt bättre samarbete, skulle jag vilja
säga. Inte minst på EU-nivå levererar vi väldigt goda resultat. Jag ska bara ta ett
litet men viktigt exempel. Det gäller TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA.
Tillsammans har vi levererat in konkreta skrivningar på avtalstext för
hur vi ska skydda löntagarnas rättigheter och vår partsmodell. När sen EUkommissionen kom med sitt bud till amerikanerna fanns våra skrivningar
med. Det är ett litet men mycket viktigt exempel på hur vi jobbar konstruktivt för att göra skillnad.
Nu fortsätter vårt arbete med att se till att vi får ett handelsavtal som
ger ett starkt skydd för löntagarna och som säkrar jobb och tillväxt i Sverige
men också runt om i världen.
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Jag och Göran vill också rikta ett stort tack till Kålle för det viktiga arbete som du gör i den här frågan, för du är väldigt mycket en driving force
– tack så mycket!
***
Göran Arrius, Saco: Jag vill också tacka så mycket för att jag har fått komma
hit. Jag funderade på vad jag skulle säga i inledningen. Jag undrade om jag
skulle vända mig till Anders Ferbe och börja prata om lönebildningsmodeller.
Men jag tyckte att allvaret i verkligheten blev lite för stort. Efter det som
hände i går börjar man fundera. Jag är 57 år. Under största delen av mitt liv
har saker och ting blivit bättre, i alla fall för de flesta människor. Vi har sett
muren falla. Vi har sett Sovjetimperiet falla. Vi har sett EU bli starkare. Vi
har sett en minskad fattigdom, och vi har sett en ökad demokrati.
Men de senaste åren har jag börjat bli mer och mer orolig. Jag ser ökade
hot mot demokratin, som vi här inne tar för självklar. Vi ser en ökad terrorism, och vi ser hur många människor drivs in i extremism.
Efter det förskräckliga som skedde i Storbritannien i går börjar man
undra: Vad är det för samhälle som håller på att växa fram, där tonläget i
den politiska debatten har blivit så hätskt att man inte kan delta utan att
riskera sitt liv? Jag tycker att det är mycket olyckligt!
Vi ser i dag också hur situationen på våra arbetsplatser blir alltmer pressad.
Kraven och förväntningarna ökar, och vi får allt svårare att räcka till. Det
gäller såväl ingenjören och läkaren som undersköterskan och elektrikern.
Det är framförallt den psykiska ohälsan som drar iväg, och det sker på
alla plan. Unga och äldre, kvinnor och män, skåningar och norrlänningar,
arbetare och akademiker – inga grupper är förskonade. Den psykiska ohälsan står i dag för en majoritet av sjukskrivningarna.
Ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna. De måste bli bättre på att skapa balans
mellan krav och resurser, och det är vår uppgift – de fackliga organisationernas
uppgift – att agera blåslampa och se till att det sker. Vi har i dag en situation där
stressen i allt högre grad tar knäcken på landets arbetstagare. Det får inte fortgå!
***
Eva Nordmark, TCO: Både SSUs ordförande Philip Boström och Kålle pratade om den förändring som nu sker på svensk arbetsmarknad. Det vi jobbar
mycket med i TCO handlar om utveckling och omställningsmöjligheter för
fler och bättre jobb. Jag brukar säga att tryggheten på framtidens arbetsmarknad inte finns i det jobb du har utan i de jobb du kan få.
Strukturomvandlingen går rasande snabbt. Varje år försvinner 420 000
jobb, och 460 000 nya tillkommer. Tidigare var det kanske mest LO-grupperna som påverkades av strukturomvandlingen. I dag ser vi att det i stor
utsträckning är tjänstemannajobben som påverkas och försvinner. Vi ser
också en oroväckande utveckling mot alltmer otrygga ställningar, tillfälliga
jobb och så kallade atypiska anlitandeformer. Här finns också ett jämställdhetsperspektiv. Bland TCO-förbundens välutbildade yngre kvinnor har 25
procent av kvinnorna under 35 år en tillfällig anställning.
Rätt hanterad ger utvecklingen spännande möjligheter att utvecklas och byta
jobb. Men ska vi kunna möta den stora dynamiken på arbetsmarknaden, med
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robotisering, digitalisering, automatisering och matchningsproblem – och om
Sverige ska kunna konkurrera med kunskap och kompetens – behövs det mycket
bättre möjligheter till vidareutbildning, omställning och kompetensutveckling.
För våra medlemsgrupper har de möjligheterna försämrats under de senaste åren. Det vi kräver är att regeringen ger universitet och högskolor ett
omställningsuppdrag, anpassar utbildningsutbudet också efter de yrkesverksammas behov och ger mycket bättre möjligheter till studiefinansiering.
För en god omställning krävs också en bra a-kassa. Nu har taket äntligen
höjts. Men det behöver höjas fler gånger. Vi behöver också bredda arbetslöshetsförsäkringen. I dag är det bara hälften av de arbetslösa som har rätt
till arbetslöshetsersättning. Det måste vi ändra på!
***
Göran Arrius, Saco: Vi ser i dag att möjligheterna till övervakning aldrig
har varit större. Lastbilschaufförer spåras via gps, medarbetare på callcenter
avlyssnas, och ekonomernas mejl övervakas via särskilda program i datorn.
Samtidigt blir det allt vanligare med drogtester och olika psykologiska
tester inför anställningar. Varje år tvingas dessutom hundratusentals arbetssökande lämna in utdrag ur belastningsregistret för att över huvud taget
komma i fråga för anställning.
Vi på Saco tycker att det är hög tid att skärpa integritetsskyddet i samhället och ser gärna att vi inom den fackliga sfären tillsammans hjälps åt
för att få en sammanhållen lagstiftning på det området.
***
Eva Nordmark, TCO: I går presenterade jag TCOs nya jämställdhetsindex.
Det visar att kvinnor tog ut 72,6 procent av all föräldrapenning och vård
av barn förra året. Om man räknar ihop det ojämställda uttaget av föräldraförsäkring och vård av barn samt lägger till att kvinnor arbetar deltid i
rätt hög utsträckning i Sverige, ser vi att det innebär stora konsekvenser för
kvinnors lön, karriärutveckling och pension. Medelpensionen för en kvinna
i dag är 13 000 kronor per månad och för en man 20 000 kronor. Det skiljer
alltså 7 000 kronor i medelpension per månad.
Vi måste ställa mycket högre krav på politiska lösningar och ett föräldravänligt arbetsliv. Vi som är fackligt aktiva och är fackliga ledare får aldrig acceptera de här gammaldags normerna och strukturerna. Vi måste utmana dem!
Vi måste driva på för ett jämställt uttag av föräldraförsäkring och VAB. Heltid
ska vara en rättighet. Heltid måste också vara en reell möjlighet för kvinnor.
Det får vara slut nu på att kvinnor ska betala det höga priset för ett ojämställt
arbetsliv och samhälle. Jag hoppas att vi tillsammans kavlar upp ärmarna och
säkrar att utvecklingen påskyndas rejält för ett jämställt arbetsliv och samhälle!
***
Göran Arrius, Saco: Som företrädare för akademikerrörelsen måste jag ta
upp utbildningens betydelse. Alla ungdomar ska ha samma möjlighet till
en god utbildning.
Det är själva fundamentet i det svenska kunskapsbygget. Men vi vet alla
att så inte är fallet.
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Förra veckan kom Göteborgs universitet med uppgifter om att de skolor
där eleverna är i störst behov av stöd har den högsta andelen obehöriga lärare. Skillnaderna i kvalitet mellan landets skolor har ökat, och det drabbar
de svagaste eleverna hårdast.
Den likvärdiga skolan har blivit en chimär i dagens Sverige. Det är oerhört sorgligt. Alla ungdomar i Sverige ska ha rätt till en skolgång av hög
kvalitet – oberoende av om de är födda i Djursholm eller Damaskus, i Säffle
eller Lund och oberoende av om deras föräldrar är plåtslagare eller professorer, lokalvårdare eller läkare.
Skolan är ju nyckeln till framtiden. Vi får aldrig kompromissa om våra
barns rätt till en utbildning som utvecklar dem och gör det möjligt för dem
att nå sina mål i livet. Där är vi alla inom den fackliga rörelsen helt eniga.
***
Eva Nordmark, TCO: Avslutningsvis: Temat för er kongress är ”Investera
för jämlikhet”. Vi har frågat TCO-förbundens medlemmar om de upplever
att klyftorna har vuxit i samhället eller inte. Så många som sju av tio säger
solklart ja på frågan om klyftorna har ökat, och det är också en fråga som
de känner stor oro för.
Vi vill ha ett samhälle och ett arbetsliv som håller ihop. Jag tror att det
allra viktigaste bidrag som vi kan komma med som facklig organisation är
att se till att vi ständigt är i takt med tiden, att vi växer, att vi är välorganiserade. Det är själva grunden till ett starkt inflytande i arbetslivet genom
den svenska partsmodellen och i samhället.
***
Göran Arrius, Saco: Allra sist vill Eva och jag önska er allihop ett stort lycka
till med er kongress – men också med det viktiga arbete som ni gör ute på
arbetsplatserna varenda dag. Ni vet ju att det inte är i TCO-borgen eller LOborgen eller på Sacos kansli som man gör det viktiga arbetet fackligt, utan
det gör man ute på arbetsplatserna varenda dag.
Lycka till med det och med er kongress!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Tack så jättemycket, Göran och
Eva! Jag undrar om ni inte har haft hemliga överläggningar utan att jag var
inbjuden. Det verkar minsann som om de var ganska samkörda. Det måste
jag kontrollera noggrant efteråt, för börjar de träffas tillsammans kanske
jag måste bli orolig!
Vi har ett fantastiskt fint samarbete med Saco och TCO, med Eva och
Göran. Och som ni hörde skiljer det inte så mycket i de frågor som vi alla
gemensamt måste vara med och skydda på den svenska arbetsmarknaden.
De två får också i vår inledning stå som representanter för alla svenska
gäster som är här. Jag ser representanter för ABF, Verdandi, PRO och flera andra. Jag hoppas att ni kände att Göran och Eva talade för alla svenska gäster.
Vi har en gäst kvar. Men vi kan inte ge ordet till honom förrän på måndag, för det är då vår statsminister Stefan Löfven kommer hit. Efter det har
vi lyssnat på alla gäster som ska tala på kongressen.
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Som jag sa inledningsvis: Kongressen är ombudens kongress. Det är ni
som ska få tid att debattera och diskutera. Därför har vi försökt göra den
tid som ni kan stå i talarstolen och prata och stöta och blöta frågor till den
längsta tiden på kongressen.

Måndagen den 20 juni
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Ordförande! Jag kan på det allvarligaste dementera att det inte är Ylva Johansson som står i talarstolen!
Ett mycket speciellt tillfälle på våra LO-kongresser är att välkomna partiordföranden för det socialdemokratiska arbetarpartiet i Sverige. Och den
här gången är det särskilt speciellt.
Ni vet ju alla historien om vår partiordförande och numera också vår
statsminister. Han har tidigare varit här många gånger, fast i en annan roll.
Jag tycker att det säger så mycket om vårt land – vi har under kongressen
pratat om alla människors lika värde. Här i Sverige kan alla ta sig hela vägen
från att vara en vanlig arbetargrabb till att bli statsminister.
Därför är det med mycket stor glädje som jag välkomnar min förre chef
under tolv år. Jag försöker att vara hans chef nu, men det går åt helvete!
Välkommen till LOs kongress, Stefan Löfven!
***
Stefan Löfven, Socialdemokraterna: Tack så mycket!
Tack, Kålle, för de inledande orden! Ni ser pigga ut trots allt i går – fast
inte alla. Jag mötte någon där uppe som sa: Vi spelar bara. Och så blev jag
lite orolig när jag hörde att det helt plötsligt finns två Kålle – jag vet inte
om vi pallar det! Men det går nog bra.
Tack för möjligheten att komma hem, höll jag på att säga! Jag är väldigt
glad att få vara hos er. Och jag vill gratulera dig, Karl-Petter, till omvalet.
Jag gratulerar naturligtvis också Torbjörn till omvalet och gratulerar även
Therese och Berit – hjärtligt grattis! Ert ledarskap kommer att behövas.
Ni behövs! LO behövs så otroligt mycket i det vi har framför oss. I vårt
facklig-politiska arbete, i den samverkan som vi har, behövs ni så mycket.
Det är ibland ganska starka krafter som står på den andra sidan, ska ni
veta. Det är inte alla som är glada åt att säga att det är en före detta svetsare som är statsminister i Sverige. Men varje gång de påpekar det och säger
”svetsaren” blir jag bara stoltare och stoltare.
Det är härligt att vara här och känna stämningen. Förra gången jag var
här var 2012. Kommer ni ihåg det? Då höll vi på att förbereda oss inför valet
2014. Då skulle vi åter till regeringsmakten.
Jag fick en slips av några fackliga kamrater inför valrörelsen. Jag har den
ofta på mig. Jag har fått den av Matts på Pappers. Jag tycker att min är lite
rödare än Kålles, men jag vet inte.
Nu har vi kommit i gång med samhällsbygget, mina vänner! Vi är i gång.
Kommer ni ihåg för fyra år sen, vilken resa vi tyckte att vi hade framför oss?
Nu är vi där, och samhällsbygget är i gång.
På torsdag, kära vänner, går britterna till valurnorna. Det sker i skuggan
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av det fruktansvärda mordet på Jo Cox. Våra tankar är med henne, familjen,
de nära och kära, men också med kollegor, partikamrater och folkvalda i
Storbritannien och folkvalda runt om i hela världen. Ingen ska behöva vara
rädd när man arbetar i demokratins tjänst!
Nu finns det bara en väg framåt. Det är fortsatt arbete för demokrati
och öppenhet. Jag är helt säker på att Jo Cox också hade velat det. Så, kära
vänner, vår fortsatta kamp blir en hyllning till Jo Cox.
Torsdagens val är på sätt och vis ett ödesval, framförallt för britterna.
Resultatet kommer att påverka hela EU, och det kommer att påverka Sverige. Cameron har spelat och spelar ett högt spel med många inblandade.
Om vi på midsommaraftons morgon får ett besked om att britterna har
beslutat sig för att lämna EU är det två saker som är viktiga.
Det ena är att det inte innebär någon kollaps för Sverige. Vi får inte gripas av panik. Men det innebär samtidigt att vi vaknar upp till en helt ny
politisk verklighet som vi har att förhålla oss till.
Därför förbereder regeringen ett agerande som gynnar både Sverige och
EU-samarbetets framtid, oavsett om det blir bremain eller brexit. Sverige
behöver ett EU som är på medborgarnas sida – det ska jag återkomma till.
År 2015 var, vågar jag påstå, det kanske svåraste året i EUs historia hittills.
Jag tänker på det försämrade säkerhetsläget, på förra sommarens diskussion
om Greklands vara eller inte vara i eurozonen, på höstens flyktingkris och
inte minst på de fruktansvärda terrordåden i Paris och Bryssel.
Men det är också så att kriserna visar våra länders ödesgemenskap. Vårt
behov av ett riktigt fungerande europeiskt samarbete har aldrig varit större.
Klimatet kräver det, säkerheten kräver det, och jobben, tillväxten, de sociala
villkoren och välfärden kräver det.
Om det något som vi i arbetarrörelsen alltid har vetat är det just: Ensam
må vara stark. Men det är tillsammans som vi är som allra starkast.
Men – och det är viktigt – ett sådant samarbete måste på riktigt förtjäna folkets förtroende. Vi måste visa att skälet att vara med i EU inte bara är rädsla för
något, inte rädsla för krig eller för en sämre ekonomi, utan att det är något större.
Vi är med i den här gemenskapen för att vi ska ta makten över vår egen
framtid och den gemensamma framtiden. Det är därför vi är där. Vi är där för
att vi ska skapa mer fria och jämlika samhällen tillsammans. Det är uppgiften.
Vi måste bygga ett EU för folket, av folket, med folket. Det ska vara ett
EU som levererar i människors vardag, där det är alldeles uppenbart att EUs
uppgift är att förbättra medborgarnas livsvillkor och att vi i den europeiska
arbetarrörelsen ska leda det arbetet framåt, ska vara med och forma den
unionen, eftersom ingen annan gör det åt oss.
Då är det två frågor som jag menar är helt avgörande, oavsett utgången
i torsdagens val. Den första är migrationen.
En union som har en gemensam yttre gräns, en gemensam inre marknad, gemensam arbetsmarknad och gemensamma demokratiska värderingar,
måste rimligen också ta ett gemensamt ansvar för asylmottagandet.
Det finns inget land som klarar den utmaningen själv. Det är därför Sverige har infört en tillfällig lagstiftning, som har gett resultat. Det är nu ett
kraftigt minskat antal asylsökande som kommer till Sverige, och fler söker
sig till andra länder. Men det räcker inte.
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Jag tillbringade ganska mycket tid i Bryssel i fjol. Det sägs att när vi gick
med i EU fick Ingvar Carlsson och Göran Persson åka ett par gånger per
år till Bryssel. Jag tror att Reinfeldts sista år innebar fyra resor. År 2015 var
jag där åtta gånger.
En av uppgifterna var att få fram en mer rättvis fördelning i EU. Vi har
kommit överens om något som få bedömare trodde var möjligt. Vi har kommit överens om ett omfördelningssystem inom unionen, och vi fick till sist
ett avtal med Turkiet, eftersom vi måste bekämpa den illegala, vidriga och
direkt livsfarliga människosmugglingen.
Men det återstår mycket. Det räcker ju inte att fatta beslut, utan de ska
faktiskt genomföras också.
Jag säger så här: Vill man ha del av det gemensamma måste man också
fullt ut visa att man är en del av det gemensamma. Vill man ha rättigheter
måste man också fullgöra sina plikter. Någon ordning får det faktiskt vara
i en samarbetsunion!
Den andra frågan är just byggandet av ett socialt Europa.
När jag var ordförande i IF Metall var de värsta stunderna telefonsamtalen när man fick reda på att ytterligare en arbetare hade dött. Vi vet alla vad
som händer på en sådan arbetsplats, med den tystnad och sorg som sprider
sig när olyckan har skett. Jag tänkte varje gång: Nej, inte en gång till!
Nu vet vi att utstationerad arbetskraft i Sverige är överrepresenterad
bland dödsfallen. Det är helt oacceptabelt. En öppen europeisk arbetsmarknad ska inte försämra människors arbetsvillkor. En öppen arbetsmarknad
ska inte innebära social dumpning av något som helst slag.
Därför behöver vi ett EU som skapar jobb men som också på riktigt står
upp för att alla jobb ska ge skäliga löner och drägliga, goda arbetsvillkor.
Efter regeringsskiftet har Sverige tagit på sig ledartröjan för de frågorna
i Europa. Vi har gjort det tillsammans med er. Jag är väldigt glad för det
samarbetet. Vi kommer att ta det vidare – jag vet det.
Vi har varit med och drivit fram ett nytt förslag till utstationeringsdirektiv, som ska se till att lika lön ska gälla för lika arbete i ett land oavsett
varifrån du kommer. Det blir därmed också ett direktiv som äntligen erkänner den svenska kollektivavtalsmodellen.
Vi är ännu inte i mål i den processen. Det återstår mycket tuffa diskussioner för att komma i mål. Men kommissionen har lyssnat, lyssnat på Sverige, och vi ska jobba vidare med samma intensitet.
Vi arbetar också tillsammans med kommissionen för att utveckla en social pelare i EU, för jobb och för social rättvisa. Det arbetet har gjorts inte
minst av den förre finansministern Allan Larsson, och nästa år bjuder jag
in till ett socialt toppmöte för EU här i Sverige.
Det har länge varit en dröm. Nu tar vi striden för att se till att det ska bli
verklighet. Vi ska skapa ett socialt Europa som står på medborgarnas sida.
Det är det vi har framför oss.
Vänner! Det finns två meningar som jag har med mig överallt, oavsett
om jag är på toppmöte med Europeiska rådet, på regeringssammanträde i
Rosenbad eller på arbetsplatsbesök eller när jag träffar människor. Det är
två meningar som klingar hela tiden.
”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal
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och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i
ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”
Visst är det vackert! Det är poesi. De är de två första meningarna i Socialdemokraternas partiprogram. Det är ett fundament för hela min politiska
gärning. Där hämtar jag kraften. Det är min kompass.
Under åtta år såg vi just denna strävan ersättas av något slags ta-dig-ikragen-politik, där de som hade sämre förutsättningar lämnades därhän
medan de som hade det relativt bra förspänt fick det ännu bättre. Klyftorna
mellan människor ökade, och kilar slogs in också mellan arbetstagare och
arbetsgivare.
Samarbetet försvårades inom politiken men också mellan politiken och
arbetsmarknadens parter och övriga delar av samhället, också med akademin. Det spreds en misstro. Det innebar att Sverige successivt tappade produktivitet och konkurrenskraft.
Då kunde man tro att med det resultatet, det bokslutet, skulle borgarna börja tänka om. Men nej, det kommer inga nya tankar. Efter ett första
jobbskatteavdrag, ett andra, ett tredje, ett fjärde och ett femte, vad kommer
Moderaterna med då? Kan ni gissa? Ett sjätte jobbskatteavdrag!
Sammanlagt har nu de fyra borgerliga partierna förslag på skattesänkningar på 64 miljarder kronor. Till det lägger vi förslag om sänkta löner och
att de så idogt försvarar en gränslös vinstjakt i välfärden, och då har vi en
närmast komplett plan för avveckling av den svenska modellen.
Hör ni vad de säger om plan? ”Vi har en plan.” Känner ni igen det? Jönssonligan!
Kommer ni ihåg? De kom alltid i början, och så var Sickan på väg ut. ”Jag
har en plan”, sa han. Men i slutet på filmen gick det inte så bra, och så åkte
han in igen. Så där höll de på. Jag vet inte hur många filmer de spelade in,
men det blev några stycken.
Tänk efter, kära vänner! De borgerliga styrde mellan 1976 och 1982. Vad
hände då? Jo, de lämnade efter sig en hög arbetslöshet och ett stort budgetunderskott. De styrde 1991 till 1994. Vad hände då? Det blev högre arbetslöshet och ett stort budgetunderskott. Och de styrde mellan 2006 och 2014.
Vad hände då? Det blev högre arbetslöshet och ett stort budgetunderskott.
En sådan plan behöver inte Sverige – inte en gång till!
Sverigedemokraterna tillhör stödtrupperna. De har röstat en gång på en
moderat budget, och de säger att de är beredda att göra det en gång till. De
föreslår bara själva – lyssna nu! – 90 miljarder kronor mindre till kommunerna, en neddragning av stödet till våra kommuner. 90 miljarder!
Det motsvarar tusentals och åter tusentals anställda i vår svenska välfärd. Och så ska de låtsas stå där i mitten och vara något slags tredje block!
De ska sjunka i det högerträsk där de hör hemma!
Men det är inte bara därför som vi aldrig skulle samarbeta med Sverigedemokraterna, utan det är – det måste sägas – därför att det är ett rasistiskt
parti med nazistiska rötter. De har företrädare som på nätet skryter om krigsbrott, kallar kvinnor för horor, beväpnar sig med järnrör här i Stockholm
och benämner journalister nationens fiender. Och de har en partiledare som
har suttit på en färja och sjungit hyllningssånger om mordet på Olof Palme!
Det vi hör från Anna Kinberg Batra är ett otydligt mumlande om att det
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är Jimmie Åkessons syn på Natofrågan, frågor om matmomsen och synen
på EU som gör att de inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi har
en oppositionsledare som riskerar att normalisera Sverigedemokraterna. Det
vore väldigt farligt för Sverige.
Om Anna Kinberg Batras plan inte är att regera med stöd av eller tillsammans med Sverigedemokraterna i någon blåbrun sörja, då är det dags
att börja lägga om argumentationen!
Vi socialdemokrater stänger inte dörren för Sverigedemokraterna därför
att de har fel olika frågor, att de har fel i momsfrågan eller för deras hållning i EU-frågan. Vi slår igen den dörren därför att de skiljer på folk och
folk, ställer grupper mot varandra och inte respekterar vårt allra viktigaste
värde, nämligen alla människors lika värde!
Kära vänner! Blockpolitiken är en bromskloss för Sverige. Jag söker bredare samarbeten för Sveriges bästa. Det har jag sagt från dag ett.
Det är inte för att man ska lägga sordin på någon politisk debatt. Den får
gärna vara och ska vara tuff och hård – det är bra. Det är heller inte för att
tona ner några ideologiska motsättningar, för de finns där, och de kanske är
större än på mycket länge.
Men när det verkligen gäller är jag beredd att förhandla och göra det som
är långsiktigt bäst för vårt land Sverige. Och min inställning är att blockpolitiken är skadlig för landet och att Sveriges väg framåt stavas samarbete.
Därför är den breda energiöverenskommelsen ett styrkebesked. Vi har
nu för första gången i Sveriges historia en bred, blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Då skapar vi de långsiktiga förutsättningar för
energibranschen och den svenska industrin som har efterfrågats i decennier.
Nu läggs den överenskommelsen till rader av blocköverskridande överenskommelser som har gjorts under denna mandatperiod. Låt mig räkna
upp några.
Vi har en överenskommelse om försvaret av vårt land, om terrorismbekämpning, om de militära insatserna i Mali och Irak, om mer restriktiva regler för svensk vapenexport, om migrationen, om amorteringskrav för bolån,
om elcertifikat, om ett nytt klimatpolitiskt ramverk, om betyg i skolan, om
en mer jämställd föräldraförsäkring och om att ta bort vårdnadsbidraget.
Det är några viktiga, breda överenskommelser.
Vi ökar också samarbetet med omgivande samhälle, med forskare och civilsamhället och inte minst med er, arbetsmarknadens parter. Vi har också
nyligen tillsammans presenterat fem strategiska samverkansprogram för att
stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.
Så ska vi fortsätta. Vi ska fortsätta att utveckla arbetsmarknadspolitiken.
Vi ska fortsätta att skapa en ännu mer aktiv näringspolitik. Vi ska tillsammans fortsätta att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Och det gör vi
med hela den kraft som finns i vår facklig-politiska samverkan.
Samarbete är att ta ansvar för Sverige – snacka om svenska värderingar!
Färdriktningen är klar. Den är ökad jämlikhet och social rättvisa. Till
den som säger att det inte behövs: Åk till två olika förorter bara här i Stockholmsregionen.
Åk till en villaförort! Då får vi ta del av hur barnen där kanske med rätta
ser fram emot en härlig sommar. De kanske ska åka på en språkresa, kanske
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åka med familjen utomlands eller någon annanstans i Sverige, kanske få någon vecka hos mormor och morfar. Det är precis så det ska vara.
Men om vi åker till en annan förort, till ett område där det bor flest fattiga, ser nog sommarlovet väldigt annorlunda ut för många av de barnen.
Det är där vi nu hör rapporter om stenkastning och bilbränder.
Vi har två helt olika världar bara här i Stockholmsregionen. Vi har dem
också runt om i landet. Det är inte Sverige – det är inte det Sverige som vi
vill ha, inte det Sverige som vi ska ha.
I det gapet växer otrygghet och ofrihet, och då hotas framtidstron för
många människor. Och när framtidstron hotas, då hotas hela tilliten i samhället. Detta har tillåtits växa alldeles för länge.
Därför kommer regeringen att påbörja ett brett och gediget reformprogram för att lyfta socialt utsatta områden. Det kommer att ske utifrån fem
olika perspektiv.
Det första är att vi måste knäcka brottsligheten. Det andra är att vi ska
bryta långtidsarbetslösheten. Det tredje är att vi ska lyfta skolorna – vi måste
lyfta elevernas resultat. Det fjärde är att vi ska stärka samhällsservicen, bekämpa trångboddheten och rusta upp dåliga miljöer. Slutligen ska vi stödja
civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar.
Det kommer vi att göra med myndigheter, kommuner och föreningsliv,
så brett det någonsin går. Vi ska bygga ett Sverige starkt i grunden, och vi
ska göra det genom ett mer solidariskt samhälle som ger möjligheter till fria
och jämlika människor.
Välkomna, mina vänner, till samhällsbygget!
Vi har goda förutsättningar nu att ta oss an de utmaningar som ligger
framför oss. Svensk ekonomi växer på bred front. Exporten växer, investeringarna ökar, och konsumtionen stiger. Tillväxten är faktiskt bland de
högsta i Europa. Vi har högre tillväxt än Tyskland och även USA, på andra
sidan Atlanten. Vi har 110 000 fler människor som går till jobbet jämfört
med när vi vann valet. Vi slår sysselsättningsrekord!
Det är en enorm ekonomisk kraft. Vi har en lång väg kvar att gå. Men
detta är en kraft som vi ska använda på rätt sätt.
Nu vill borgarna sänka skatterna, men vi säger: Nej, den här kraften
ska användas för att fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten, och vi ska
fortsätta att investera i Sverige. Vi ska använda den här starka ekonomin
för att bygga en ännu starkare samhällsgemenskap. Det är den riktningen
som vi ska ha.
Någon kanske säger ”Det går inte”, säger att det är omöjligt. Det får vi
höra rätt ofta nu.
”Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen. Då ska du se hur lågt det
var.” Så skrev Dag Hammarskjöld.
Vårt mål är – ja! – att vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Det är
ett tufft mål – mycket tufft – men det ligger fast. Det är politik som ska
göra skillnad. Kritikerna säger att det inte går. Det är därför att de är fullt
upptagna med att försöka mäta redan nu. Vi ska visa när vi har kommit dit.
Vi har börjat marschen uppåt. Vi gör nu de framtidsinvesteringar som
skapar jobb på kort sikt men som samtidigt stärker Sveriges konkurrenskraft i en global ekonomi.
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Ta till exempel bostadsinvesteringarna! De är de högsta på ungefär 20
år. Bara i år räknar Boverket med att det påbörjas 57 000 nya bostäder. Det
är rekordtakt i byggandet. Men det räcker inte. Vi måste ha ännu mer, för
vi behöver 700 000 nya bostäder till 2025.
Vad är det som händer då? På längre sikt blir det naturligtvis så att ungdomar kan flytta hemifrån och få en nyckel till ett eget hem, att ungdomar
kan flytta dit de ska studera utan att behöva bo i tält de två första veckorna
och att de kan flytta dit jobben finns. Det är det självklara. Det är det som
är målet.
Men det händer något mer, här och nu. Det blir jobb! Det blir jobb för
snickare, armerare och betongare, men det blir också jobb för arkitekter,
ingenjörer, planerare och konstruktörer.
Det blir också jobb i företagen som tillverkar elkablar, köksluckor, trägolv
och vattenkranar. De ska också ha jobb. Och då blir det jobb på FM Mattsson i Mora, Thermia i Arvika och min favorit spikfabriken i Gunnebo – där
blir det också jobb.
Och det blir jobb inte bara där, för sen ska man flytta in. Då kan det bli
jobb för svenska företag som säljer gardiner, mattor, kakel eller vad det kan
vara. Då ska de få jobb.
Men vi åker inte till dem och köper, utan vi åker till handeln och köper.
Då blir det jobb i handeln. Och kanske är det någon som inte vill, orkar eller kan städa. Då blir det jobb i städbranschen. Och kanske behöver någon
hjälp med flytten. Då blir det hjälp i flyttbranschen.
Vad händer med människor när de får jobb? Ni vet det mer än någon
annan. Människor växer med uppgiften. De får lön, och för samhället blir
det skatteintäkter. Det är en väldigt god spiral.
Så skapas jobb, när vi investerar i samhällsbygget i stället för att sänka
skatter. Så fungerar både en traditionell och en modern socialdemokratisk
jobbpolitik.
Vi letar inte efter ursäkter för det som inte går. Vi har inte heller en
enda mirakellösning. Men steg för steg tar vi oss framåt tills vi är där – på
bergets topp!
För att människor ska vara beredda att ta de jobb som växer fram behöver vi satsa stort på utbildning och kompetensutveckling. Vi har nu inlett
ett kunskapslyft som ger över 50 000 nya utbildningsmöjligheter varje år.
Vi ska också införa ett studiestartstöd för dem som har låg utbildning och
har varit arbetslösa länge. Vi genomför 90-dagarsgarantin för alla unga, så
att alla arbetslösa unga ska ha studier eller praktik inom maximalt 90 dagar.
Det är vårt budskap till Sveriges ungdom: Ni behövs – arbetet är grunden.
Det är så utvecklar vi den svenska modellen!
Sverige har som sagt god tillväxt. Vi har nu faktiskt över 100 000 lediga
jobb i vårt land. Samtidigt har vi ungefär 350 000 människor som fortfarande är arbetslösa.
Förra årets många asylsökande gör naturligtvis jobbmålet betydligt svårare. Det ska vi inte alls sticka under stol med, utan det ska vi vara ärliga
med. Men tro inte för ett ögonblick att vi därför överger det målet.
Visst är utmaningarna stora, men vi måste se möjligheterna!
I Sverige har vi 117 bristyrken, 117 yrken där det är brist på folk. Yrke för
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yrke skapar vi nu – tillsammans med er och arbetsgivarna – snabbspår. De
som redan har yrkeskunskaper ska in i bristyrken. Vi snabbar på kompetenskartläggningen. Vi snabbar på valideringen. Vi skapar många nya utbildningsmöjligheter för att korta vägen tillbaka till arbete.
Sen har vi en liten grupp nyanlända – liksom människor här hemma som
länge har varit långtidsarbetslösa – som kommer att ha svårt att konkurrera
på den svenska arbetsmarknaden. Så är det. Det är de som har kommit upp
lite grann i åldern och har kort utbildning.
Det är ingen stor grupp. Vi räknar med att det fram till 2018 kommer
att finnas 30 000 människor med de förutsättningarna på arbetsmarknaden.
För dem krävs också åtgärder, särskilda åtgärder, och det krävs åtgärder av
många, för om Sverige ska hålla ihop måste vi hjälpas åt.
Det är därför vi nu förenklar anställningsstöden. Vi skapar moderna
beredskapsjobb i staten, och vi ska ha kortare yrkesutbildningar där det
inte krävs så stora förkunskaper. Jag har också gett näringsminister Mikael
Damberg i uppdrag att se hur näringslivet kan bidra.
Man kan kalla det enkla jobb, subventionerade anställningar, plusjobb,
beredskapsjobb eller något annat. För mig är inte etiketten det viktiga utan
resultatet. Alla som kan arbeta ska arbeta.
Det handlar ytterst om möjligheten till din egen försörjning, känslan
av att kunna vara med, bidra och vara en del av samhället. Det är också
därför som det står ”full sysselsättning” på många av arbetarrörelsens allra
finaste fanor.
Men det ska vara schysta villkor. Det ska vara kollektivavtalsenliga löner.
Där går skillnaden!
Mot detta står nu högerns förslag om att sänka lönerna. Det är och förblir ett riktigt uselt förslag.
Ni om några vet det. Det går inte att säga att just den här gruppen ska
ha lägre löner och tro att det kan isoleras. De borgerliga borde väl rimligen
själva begripa hur marknadsekonomin fungerar!
Det blir en allmän press neråt på löner och villkor – ofrånkomligen är
det så – och det blir det inte minst hos era medlemmar. Det är den verkligheten som vi i så fall har framför oss. Men vi ska inte ha den.
Och bevare oss väl för politiker som ska sitta i Sveriges riksdag och sätta löner! Det skulle knäcka hela den svenska lönebildningen, och det vore
mycket olyckligt för vårt land!
Löftet från socialdemokratin är: Vi kommer aldrig att acceptera några
statligt satta fattiglöner – aldrig!
Konkurrenskraften för framtiden byggs i stället med kunskap.
Nu har vi sjösatt investeringar på ungefär 8 miljarder kronor årligen till
Sveriges skolor. Det ger tusentals fler lärare och högre lärarlöner. Nu har vi
börjat se mindre grupper både i förskolan och på fritis och fler tidiga insatser, och vi tar ett större statligt ansvar för att få mer jämlika skolor.
Skolan, utbildningen, bildningen är nyckeln till frihet. Det var som strykerskan Anna Söderberg en gång sa till Ellen Key: ”Det är inte era pengar
vi avundas er överklasskvinnor. Det är er kunskap”.
Bildning, kunskap, utbildning är varje barns verktyg som hen behöver
för att sen forma det liv som hen vill leva. Och nyckeln till framtida svenska
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framgångar är också utbildning och bildning. Det återstår mycket, vänner,
innan skolan åter är den klarast lysande stjärnan i den svenska modellen.
Men det är dit vi ska.
I samhällsbygget ingår också tio nya välfärdsmiljarder årligen för fler anställda i välfärden. De tio miljarderna tillsammans med det vi har investerat tidigare möjliggör nu anställningar av 30 000 människor i den svenska välfärden.
Nu föreslår vi att det ska bli obligatoriskt att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal när man gör offentlig upphandling. Offentliga medel ska
inte användas för att pressa arbetsvillkor och dumpa löner – icke! Nu ska
det vara slut på det!
Sist men inte minst: Vi stärker nu trygghetsförsäkringarna. Vi höjer taket i arbetslöshetsförsäkringen och tar bort stupstocken i sjukförsäkringen.
Omställningen på arbetsmarknaden ska underlättas. Sjuka ska inte bli fattigare. Det viktiga är att de blir friska och återkommer i jobb.
Kommande höst, mina vänner, kommer det en ny strid om den svenska
modellen. Då handlar det om vinstjakt och marknadskrafter i välfärden. Då
är frågan: Ska våra skattemedel verkligen gå till barnens skola och till de
äldres omsorg – eller ska de ge möjligheter för företag att sänka kvalitetskraven och göra stora vinster? Ska vi ha vård efter behov eller efter plånbok?
Det är den fajten vi ska vi ta i höst.
Här går skiljelinjen i svensk politik. Alla står inte upp för den svenska
modellen. Det finns några som vill sänka skatterna, skära i välfärden och
sänka lönerna.
Jag kan tala om vad det leder till. Vi hade det under åtta år. 140 miljarder
kronor i skattesänkningar senare har vi ett Sverige som glider isär.
Den svenska modellen ska inte avvecklas utan utvecklas. Det är därför
som vår regering har bytt inriktning på politiken. Nu gäller investeringar
i jobb. Nu gäller det att vända skolresultaten. Nu gäller det att säkra och
stärka vår generella välfärd.
Vårt investeringsprogram omfattar hittills 60 miljarder kronor årligen.
Så gör den som menar allvar med att Sverige ska hålla ihop!
Det här är vårt samhällsbygge. Det skapar nya, riktiga möjligheter för
fria och jämlika människor.
Det är socialdemokratins främsta uppgift. Det är en uppgift vi har tillsammans.
Tack för att ni har lyssnat!
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Tack så mycket, Stefan, för ett
helt fantastiskt tal här på morgonen efter vår fina fest i går!
Det är väldigt speciellt att välkomna partiordföranden till LO-kongress.
Ni hörde i talet att detta är den fackliga rörelsens bästa vän i politiken. Det
gör det också något enklare när vår bästa vän är statsminister. Vi kan få
genomslag för våra frågor enklare.
Många här inne frågar mig: Hur går det egentligen i relationen med partiet? Ni vet ju att vi bråkar och träter om olika saker. Jag tänkte faktiskt avslöja
det för alla i dag, så jag tänkte läsa upp mina och Stefans sms till varandra!
(Stefan Löfven: Eller inte!)
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Jag tänkte börja med Första maj 2013. Nej, jag ska inte läsa upp några sms!
Men tänk själva på hur det är i era egna liv! Vilka är det som ni träter
med mest? Det politiskt korrekta svaret är: arbetsgivaren. Men tänk efter!
Vilka är det i era liv som ni träter mest med? Jo, det är dem som ni har väldigt nära – eller hur? Det är med dem vi träter mest, med kärlek och värme.
Det är först när man tycker väldigt mycket om varandra som man också
vågar säga precis vad man tycker. Den relationen mellan LO och Socialdemokraterna vill vi ha.
Vi vill vara arga på varandra. Vi vill bråka. Vi vill från den fackliga rörelsen ställa till elände för er i politiken. Det vill vi av den enkla anledningen
att det är så vi samlar den kollektiva styrka som arbetarrörelsen behöver – i
motstånd mot orättvisorna och, som du sa, i motstånd mot att det i sommar
är några som får åka på språkresa och andra som inte ens kommer utanför
sitt eget bostadsområde.
Vi bråkar om det för att se till att alla ungar i skolan ska få det bättre.
Vi bråkar om det för att reglerna på arbetsmarknaden ska vara till löntagarnas fördel.
När vi gör det och går framåt tillsammans visade vi i valrörelsen att en
samlad arbetarrörelse är omöjlig att besegra. Det är världens starkaste rörelse.
Facklig-politisk samverkan är en så fantastiskt fin idé – att det finns en
facklig och en politisk gren av en rörelse som kämpar mot samma mål, som
kämpar för att göra livet bättre för alla människor, inte bara för dem som
från början har det väl förspänt.
Jag kan lova en sak, Stefan. Vi går mot ett nytt val i Sverige. Det är faktiskt närmare än man tror tills vi ska möta väljarna igen.
Jag lovar en sak från den fackliga rörelsen: Vi ska göra allt vi kan för att
omvälja en svetsare som statsminister. Att vinna två gånger i rad är en fantastisk dröm. Och att ha en IF Metallare i Rosenbad är en kvalitetsgaranti
för att vi ska fortsätta framåt i facklig-politisk samverkan.
Vi gör allt vi kan för det, Stefan! Tack så mycket!
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Punkt 3
Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
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Rapport från
fullmaktsgranskningskommittén
Lennart Borgkvist, revisor, föredrog fullmaktsgranskningskommitténs rapport.

Beslut

Kongressen beslutade
att notera rapporten från fullmaktsgranskningskommittén.

Rapport från uppropet

Lennart Borgkvist, revisor: Liksom vid de senaste kongresserna har vi vid
ingångarna till kongresslokalen prickat av de 418 röstberättigade kongressdeltagarna – 300 ombud, 100 representantskapsledamöter samt LOs styrelse,
18 personer.
Alla som finns upptagna i deltagarförteckningen, vilken ni finner i kongressguiden som delades ut här, är närvarande:
Abrahamsson, Thomas
Seko
Representantskapet
Ackholt, Malin
HRF
Representantskapet
Adriansson, Micael
Kommunal
Ombud
Aguirre, Marta
Seko
Ombud
Ahlgren, Majlene
Kommunal
Representantskapet
Ahlmén, Peter
IF Metall
Ombud
Alehall, Karolina
Kommunal
Ombud
Almén, Renate
IF Metall
Ombud
Almlöf, Tord
Kommunal
Representantskapet
Andersen, Kennet
Handels
Ombud
Andersson, Anders
Målarna
Ombud
Andersson, Barbro
Kommunal
Ombud
Andersson, Carola
IF Metall
Ombud
Andersson, Jan
Byggnads
Ombud
Andersson, Jonas
IF Metall
Ombud
Andersson, Karl-Johan
Seko
Ombud
Andersson, Mikael
Kommunal
Ombud
Andersson, Nils-Erik
Pappers
Ombud fr o m 18 juni
Andersson, Theres
Handels
Ombud
Andersson, Therese
Handels
Ombud fr o m 18 juni
Andersson, Thomas
Byggnads
Ombud
Andersson, Tomas
Handels
Ombud
Andersson, Viktor
Handels
Ombud
Andersson, Bo-Arne
GS-facket
Representantskapet
Andersson, Ingemar
IF Metall
Representantskapet
Andersson, Lena
Kommunal
Representantskapet
Andersson, Lena (Lena-Birgitta)
Kommunal
Representantskapet
Anderzon, Lowisa Lowe
Kommunal
Ombud
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Andreasson, Roland
Arbestål, Kjell
Aronsson, Peter
Aslani, Mohammad
Astner, Sara
Atterling, David
Back, Olga
Bak Mikkelsen, Ole
Bardh, Per
Bengtsson, Frida
Benjaminsson, Monica
Bergenstoff, Sirpa
Berggren Svensk, Petra
Bergman, Mahlin
Bergström, Anna
Bergström, Per
Bexelius, Per
Bjelkerud, Thomas
Björkman, Anne-Christine
Björkner, Lindha
Björnberg, Björn-Inge
Blasiusson, Johan
Blom, Bert
Blom, Torkel
Blomgren, Maria
Bohman, Chamilla
Bohman, Margareta
Bohné Strauss, Helene
Borck, Rebecca
Borg, Joakim
Borgström, Annelie
Boström, Pernilla
Brandt Ygeman, Elisabeth
Broman, Grethel
Brännström, Ulla
Byström, Lena
Bäckström, Josefine
Carlén, Stefan
Carlsen, Vilma
Carlsgård, Anne-Maria
Carlsson, Ingvar
Carlsson, Ulf
Carlstedt, Marcel
Cato, Magnus
Chacon, Juan
Charlez, Gunilla
Christensen, Frida
Christoph, Sandra

Handels
Transport
Fastighets
Kommunal
HRF
Kommunal
Fastighets
IF Metall
Handels
Handels
IF Metall
Kommunal
Seko
Kommunal
Seko
GS-facket
Kommunal
Musikerna
Handels
Handels
Seko
GS-facket
IF Metall
Transport
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Seko
Livs
Transport
IF Metall
Kommunal
Handels
Kommunal
IF Metall
Kommunal
HRF
Handels
Seko
Kommunal
Seko
Elektrikerna
Transport
Byggnads
Kommunal
GS-facket
Handels
IF Metall

Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
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Chrona, Ann
Cosic, Jasmin
Dahlqvist, Sofie
Dahlqvist, Susanne
Dahlsberg, Lena
Dahlström, Tina
Dalin, Torbjörn
Danell, Claes
Danielsson, Sandra
Didrikson, Agnetha
Djurovic, Zarko
Dramer, Erol
Edeblom, Ola
Eilertsen, Mary-Sissel
Ekegren, Linus
Ekeklint, Mats
Eklund, Emilie
Eklund, Petra
Eldståhl, Lena
El-Haj, Jamal
Elofsson, L-G Blåvitt
Emanuelsson, Thomas
Enarsson, Monica
Ende, Marie
Eneblom, Ann-Katrin
Energård, Marie
Eng, Catarina
Engman, Madelene
Eriksson, Anna
Eriksson, Dzeraldina
Eriksson, Johan
Eriksson, Ludwig
Eriksson, Magnus
Eriksson, Marika
Eriksson, Mats
Eriksson, Pelle
Esinsel, Onur
Fernebro, Anna
Fischer, Lars
Fjäll, Daniel
Flodin, Erika
Fornefors, Eva
Fortgens, Nick
Franzen, Sofie
Franzon, Malin
Fredriksson, Robert
Frödelius, Jörgen
Frölander, Stefan
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Kommunal
IF Metall
HRF
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Byggnads
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Musikerna
IF Metall
Livs
Seko
Transport
Kommunal
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Byggnads
IF Metall
Handels
Fastighets
Kommunal
Kommunal
GS-facket
Kommunal
Handels
Transport
Transport
Kommunal
Kommunal
Målarna
Pappers
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
HRF
Kommunal
Seko
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Byggnads
IF Metall

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud

Gabrielsson, Dan G
Gagnebrant, Tony
Gardevall, Carina
Georgitsi, Elpida
Gerhardsson, Jonas
Glimhed, Ewa
Gradin, Elenore
Granlund, Lenita
Guovelin, Eva
Gustafsson, Maria
Gustafsson, Paul
Gustafsson, Nicklas
Gustavsson, Jan-Olof
Güler Thompson, Zekiye
Göthberg, Erika
Hackberg, Bengt
Hagelin, Torbjörn
Hagert, Katja
Hall, Stefan
Hallén, Bertil
Hallenberg, Maria
Hallinder, Ann-Christin
Hammarin, Peter
Handreck, Torgny
Hansen, Poul
Hansson, Mikael
Hansson, Ulf
Hauge, Mathilda
Hedström, Melinda
Hernborg, Anders
Hildingsson, Lars
Hilmér, Daniel
Hjärtström, Inger
Holmström, Lars
Holmström, Per
Hultman, Stefan
Håkansson, Lennie
Hägg, Tommie
Iderfjell, Jennie
Ingelskog, Johan
Ingemarsson, Anita
Isenheim, Emil
Ivansen Andersson, Anncatrin
Jakobsson, Stefan
Jakobsson, Jonny
Jankovic, Predrag
Jansson, Kent
Jenemark, Lena O

Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Livs
Kommunal
GS-facket
Kommunal
Målarna
Kommunal
Handels
Kommunal
Byggnads
Kommunal
Livs
Seko
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Fastighets
Handels
Livs
Byggnads
Transport
Kommunal
Byggnads
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Handels
GS-facket
Kommunal
Kommunal
Fastighets
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Handels
Livs

Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
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Jensen, Majbritt
Jensen Naatikka, Anna
Jeryd, Renée
Johansson, Alexander
Johansson, Christina
Johansson, Krister
Johansson, Leine
Johansson, Lena
Johansson, Mathias
Johansson, Per-Erik
Johansson, Stefan
Johansson, Ulrica
Johansson, Lars-Göran
Johnson, Kerstin
Jokio, Marie
Jonsson, Jan-Olof
Jonsson, Tommy
Jonsson, Anneli
José Caviedes Pinilla, Alejandro
Kamfjord, Johannes
Karakas, Sandra
Karlsson, Albin
Karlsson, Charlotte
Karlsson, Maj
Karlsson, Natalie
Karlsson, Susanne
Karlsson, Valle
Kaså, Tommy
Kleifert, Jesper
Kragh, Tommy
Kramer, Elin
Krank, Tarja
Kristiansson, Hans
Krivtsova, Olga
Kusmin, Jarmo
Kuusinen, Anne
Källman, Sven-Erik
Kärrman, Eva
König, Astrid
Larson, Daniel
Larsson, Bengt
Larsson, Benny
Larsson, Charlotte
Larsson, Erika
Larsson, Joel
Larsson, Marie
Larsson, Peter
Larsson, Stefan
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Kommunal
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
IF Metall
Målarna
Kommunal
Pappers
Kommunal
Kommunal
Handels
Transport
Seko
Kommunal
Byggnads
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Seko
Musikerna
Kommunal
IF Metall
Handels
IF Metall
HRF
Kommunal
Fastighets
Handels
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Kommunal
GS-facket
IF Metall
Handels
IF Metall
Elektrikerna
Kommunal
Kommunal
IF Metall

Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud

Larsson, Susann
Larsson, Rolf
Leghissa, Zara
Leiding, Stefan
Lennström, Jonas
Levein, Anton
Lilja, Per
Lilja, Mikael
Lind, Lennart
Lindahl, Ola
Lindberg, Carina
Lindberg, Sandra
Lindberg, Gerald
Lindbom Byggnings, Annette
Lindholm, Johan
Lindholm, Madeleine
Lindqvist, Marie
Lingåker, Michael
Litbo, Pia
Ljungqvist, Cecilia
Lodin, Zia
Lundberg, Anita
Lundén, Lotta
Lundin, Daniel
Lundin, Tony
Lundström, Anna Karin
Lundström, Martina
Lundström, Patrik
Majid, Bassem
Mardetko, Zdenka
Markeby, Anton
Marklund, Karin
Marttila, Christine
Matoshi, Besim
Mellberg, Richard
Minton, Daniel
Mjövik, Hans
Montero, Carmen
Moverare, Jenni
Mrdjanov, Natasja
Müllerström, Berit
Mårelius, Lilian
Mårtensson, Kristina
Mäkipää, Sirpa
Möller, Malin
Nehmé Duranec, Melanija
Nelson, Patric
Neuman, Moa

Seko
Kommunal
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Elektrikerna
Handels
Pappers
IF Metall
GS-facket
Seko
IF Metall
Livs
Kommunal
Seko
Kommunal
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Fastighets
Kommunal
Kommunal
Elektrikerna
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Kommunal
HRF
Kommunal
Kommunal
Livs
Kommunal
IF Metall
Byggnads
Kommunal
Kommunal
Seko
Kommunal
Handels
Kommunal
Handels
Kommunal
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Livs
HRF

Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
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Nilsson, Anna-Karin
Nilsson, Jan
Nilsson, Marie
Nilsson, Per-Ola
Nilsson, Petra
Nilsson, Ulrika
Nilsson, Marie
Nilsson, Håkan
Nilsson, Lena
Norberg, Jessica
Nordberg, Gunilla
Nordin, Kajsa
Nordin, Lars-Robert
Nordin, Leif
Nordström, Jeanette
Nordvall, Charina
Nyberg, Morgan
Nyberg, Maria
Nygårds, Yvonne
Olesen-Rosén, Lotta
Olofsson, Eva
Olsson, Kenneth
Olsson, Lena
Olsson, Ola
P Klemetsson, Jessica
Palmetzhofer, Linda
Palmgren, Ola
Pamp, Malin
Parkås, Andreas
Pellgaard, Teija
Persic, Frans
Persson, Emmeli
Persson, Magnus
Petersson, Björn
Petersson, Simon
Petersson, Tony
Petrecz, Johanna
Pettersson, Magnus
Pettersson, Tea
Pettersson, Urban
Pettersson, Sara R
Pettersson, Jonas
Pettersson, Markus
Påhlsson Andersson, Jenny
Randerz, Lars
Rasmussen, Bjarne
Reimerstam, Joakim
Reinhold, Kenny
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Kommunal
IF Metall
IF Metall
Elektrikerna
Kommunal
Seko
IF Metall
Kommunal
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Handels
HRF
Kommunal
Kommunal
Transport
Byggnads
Handels
Fastighets
Kommunal
Kommunal
Pappers
Handels
Byggnads
Kommunal
Handels
Handels
Handels
IF Metall
Kommunal
Kommunal
GS-facket
IF Metall
Byggnads
IF Metall
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Elektrikerna
Kommunal
Seko
Transport
IF Metall
Kommunal
IF Metall
IF Metall
Seko

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud

Renlund, Emmeli
Ringdahl, Bjarne
Rojas Espinoza, Marcelo
Rolén, Thomas
Rosberg, Karl-Henrik
Rosengren, Anne-Li
Rosenqvist, Mikael
Ryberg, Victor
Rydell, Annette
Ryding, Anna
Rylin, Joakim
Räihä, Mirja
Sahlin, Karl
Sahlström, Jessica
Samuelsson, Andreas
Samuelsson, Marie
Sandgren, Pia
Sandström, Eivor
Sandström, Jan-Olov
Savela, Robert
Schoultz, Claes
Schwenk, André
Schönning, Mari
Segerquist, Lovisa
Shibl, Ali
Silke, Liz
Sirberg, Fredrik
Sjöblom, Inga-Lill
Sjödin, Erik
Sjölander, Sara
Sjörén, Michael
Sjöstrand, Peter
Skoog, Per Göran
Sköld, Niclas
Slottensjö, Stefan
Smidje, Monica
Spångberg, Carita
Stark, Charlotte
Stjernhult, Daniel
Strand, Cathrine
Strand, Patrik
Sundelin, Jim
Svanberg, Niclas
Swedman, Jan-Eric
Svensson, Fredrik
Svensson, Michael
Svensson, Martin
Svärd, Kenneth

Byggnads
Seko
Kommunal
Byggnads
IF Metall
Kommunal
GS-facket
Handels
IF Metall
Transport
IF Metall
Kommunal
IF Metall
Handels
Handels
Transport
GS-facket
Kommunal
Kommunal
Transport
GS-facket
Kommunal
Kommunal
Fastighets
Transport
Kommunal
Byggnads
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Handels
Målarna
IF Metall
IF Metall
Byggnads
Kommunal
IF Metall
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Kommunal
Byggnads
Byggnads
Kommunal
GS-facket
Kommunal
Målarna
Byggnads

Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
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Säikkälä, Veli-Pekka
Särud, Marie
Söderberg, Jonathan
Söderman, Jennie
Söderqvist, Marie
Söderström, Kim
Teiffel, Angelica
Thompson, Kevin
Thornberg, Helen
Thuresson, Mikael
Thörnqvist, Jimmy
Tinglöv, Göran
Ulván, Göran
Waern, Per-Håkan
Wallbom, Michael
Wallenthin, Carin
Wallin, Rebecca
van Dorpel, Pim
Welle, Mattias
Westerberg, Elin
Vestermark, Anna
Widéen, Mikael
Widerberg, Preben
Widman, Camilla
Vilhelmsson, Anette
Wising, Christina
Visshed, Jari
von Essen-Walldén, Anki
Wreeth, Tommy
Vängbo, Maria
Åkesson, Emma
Ählström, Andreas
Öberg, Isabell
Öhrn, Emily
Östberg, Patrik
Östergren, Peter

Beslut

IF Metall
Kommunal
Kommunal
Pappers
Handels
Byggnads
IF Metall
Kommunal
Seko
Kommunal
IF Metall
Byggnads
IF Metall
Elektrikerna
IF Metall
IF Metall
HRF
HRF
Transport
Handels
IF Metall
IF Metall
Kommunal
Seko
Transport
Kommunal
Fastighets
Kommunal
Transport
Handels
IF Metall
Kommunal
Elektrikerna
Handels
Byggnads
Pappers

Kongressen beslutade
att fastställa deltagarförteckningen.
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Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Representantskapet
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud
Representantskapet
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Representantskapet
Ombud

Punkt 4
Antagande av dagordning
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Antagande av dagordning
1

Kongressens öppnande

2

Gästerna hälsas, gästernas tal

3

Rapport från fullmaktsgranskningskommittén

4

Antagande av dagordning

5

Antagande av arbetsordning

6 Val av kongressens funktionärer och utskott
a fem ordförande
b sex sekreterare
c tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
d tre protokollsjusterare
e åtta ledamöter i redaktionsutskott
f val till LOs styrelse
7

Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning

8 Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2012–2015
9

Revisionsberättelse

10 Beslut om ansvarsfrihet
11 Nomineringar och val
12 Vår ekonomi
1 Avgiftskommitténs rapport
2 LO-bank
Motion 12.1
3 Ersättningsregler/Medlemsförmåner
Motionerna 12.2–12.6
13 Vårt uppdrag
1 Stadgar
2 Organisationsfrågor
Motionerna 13.1–13.8
3 Organisering
Motionerna 13.9–13.19
4 Facklig utbildning och folkbildning
Motionerna 13.20–13.38
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5 Gränsdragning
Motionerna 13.39–13.41
14 Våra arbetsplatser
Motionerna 14.1–14.2
1 Kollektivavtal och lagar
Motionerna 14.3–14.24
2 Anställningsformer
Motionerna 14.25–14.33
3 Arbetstidsfrågor
Motionerna 14.34–14.61
4 Arbetsmiljö
Motionerna 14.62–14.76
5 Avtalsförsäkringar
Motionerna 14.77–14.101
6 Avtalspension
Motionerna 14.102–14.114
7 Bemanning
Motionerna 14.115–14.122
15 Internationella frågor
Motionerna 15.1–15.9
16 Facklig-politisk samverkan
Motionerna 16.1–16.6
17 Full sysselsättning
1 Ekonomisk politik
Motionerna 17.1–17.6
1 Skatter
Motionerna 17.7–17.19
2 Lönebildning och lönepolitik
Motionerna 17.20–17.25
3 Arbetsmarknadspolitik
Motionerna 17.26–17.28
1 Arbetslöshetsförsäkringen
Motionerna 17.29–17.42
2 Arbetsförmedlingens roll – förmedling och matchning
Motionerna 17.43–17.44
3 Arbetsplatsförlagda insatser
Motionerna 17.45–17.52
4 Utbildningspolitik
Motionerna 17.53–17.57
5 Näringspolitik
Motionerna 17.58–17.64
1 Infrastruktur
Motionerna 17.65–17.67

P u n k t 4 – A n t aga n d e a v d ago r d n i n g

| 47

2 Bostäder
Motionerna 17.68–17.74
3 Innovationer och forskning
Motionerna 17.75–17.76
4 Klimat-, miljö- och energipolitik
Motionerna 17.77–17.81
6 Migration
Motionerna 17.82–17.85
18 Välfärden
Motionerna 18.1–18.2
1 Socialförsäkringssystemet
Motionerna 18.3–18.9
2 Sjukförsäkring
Motionerna 18.10–18.15
3 Pensioner
Motionerna 18.16–18.22
4 Arbetsskadeförsäkringar
Motionerna 18.23–18.25
5 Offentligfinansierad sjukvård
Motionerna 18.26–18.38
19 Fastställande av rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare
löner
Motion 19.1
20 Arvoden för revisorer
21 Tid för nästa kongress
22 Kongressens avslutning

Beslut

Kongressen beslutade
att anta dagordningen.
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Punkt 5
Antagande av arbetsordning
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Antagande av arbetsordning
1

Kongressens arbetstider
Kongressen öppnar klockan 12.00 den 17 juni i City Conference Center
(före detta Folkets Hus) i Stockholm. Inregistrering sker från klockan
10.00. Kongressen avslutas senast klockan 16.00 den 20 juni.
Kongressen håller sina förhandlingar mellan klockan 09.00 och 13.00
samt mellan klockan 14.30 och 18.00. Kvällsplenum hålls lördagen den
18 juni och avslutas senast klockan 02.00. Kongressen kan dock fatta
beslut om andra sammanträdestider.

2

Kongressens offentlighet
Kongressen är offentlig och intresserade anmäler sig som åhörare via
www.lo.se och har därmed tillträde till åhörarläktaren. Kongressen kan
dock besluta att åhörare inte äger tillträde vid viss frågas behandling.
Representanter för press, radio och TV får ett särskilt inpasseringskort.

3

Ordförande
Kongressen väljer fem ordförande som växelvis leder förhandlingarna.
Om tjänstgörande ordförande också är utsedd som kongressombud
av sitt förbund och vill delta i debatten ska någon av de övriga leda förhandlingarna.
Ordföranden har rätt att lägga förslag till debattens avslutning och
föreslå tidsbegränsning för talarna för att få en fråga avslutad. Ett sådant förslag kan även föreslås av röstberättigade deltagare på kongressen.

4

Beslutsprotokoll
Kongressens beslut sammanställs i ett beslutsprotokoll.
Beslut från föregående dag redovisas i ett snabbprotokoll dagen efter. Anmärkningar eller ifrågasättande av beslut kan skriftligen göras
till kongressekreterarna före klockan 13.00 för föregående dags beslut.
Justering av protokollet behandlas som första punkt på eftermiddagens
sammanträde.
För sista dagens förhandlingar väljs tre protokollsjusterare.

5

Sekreterare
Kongressen väljer sex sekreterare som svarar för kongressens protokoll.

6 Rösträknare
Kongressen väljer tio rösträknare som ska räkna röster i de fall voteringssystemet inte används samt en rösträkningskommitté bestående
av fem ledamöter.
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7

Förslag
Ordet begärs elektroniskt via iPad, på dessa skrivs även alla yrkanden
in (se vidare information för iPad). Vid begäran av ordet kommer namn
och den organisation man representerar upp automatiskt. Yrkendena bör
lämnas så tidigt som möjligt under kongressen. Alla yrkanden måste läggas från talarstolen för att vara giltiga. Det talade ordet gäller.

8 Talartid
Tiden för varje talare, utom för föredragande, är begränsad till tre minuter om kongressen inte beslutat annat. Om en talare under diskussionen om en beslutspunkt önskar göra ytterligare inlägg är talartiden
begränsad till två minuter. Möjlighet finns även att begära replik. Då är
talartiden begränsad till en minut.
9

Omröstningar
Alla omröstningar sker öppet med uppvisande av röstkort. Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet om kongressen inte beslutar annat.
Personval ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar att omröstningen ska vara öppen.
Alla slutna omröstningar sker via iPad.
Den som vid framställd proposition begär votering eller rösträkning
ska uppge sitt namn och den organisation hen representerar.
Vid lika röstetal har kongressens tjänstgörande ordförande utslagsröst.

10 Reservation
En skriftlig reservation ska lämnas inom 30 minuter efter fattat beslut.
Reservationen ska undertecknas med namn och organisation.
11 Permission
Begäran om permission från röstberättigad på kongressen ska lämnas till
presidiet i god tid. Beviljad permission meddelas av presidiet och noteras
i protokollet. Under permissionen är ombudets iPad låst. När ombudet
återkommer efter permissionen ska detta anmälas genom besök hos
presidiet som då ser till att ombudet åter kan använda mötessystemet.
Permission kommer endast lämnas vid sjukdom eller allvarlig kris i
hemmet eller på jobbet där den röstberättigades närvaro är nödvändig.
12 Redaktionsutskott
Kongressen väljer ett redaktionsutskott som består av åtta ledamöter.
Om en fråga inte kan avgöras under kongressbehandlingen, hänskjuts
frågan till redaktionsutskottet som har att lägga fram ett nytt utlåtande
till kongressen.
Redaktionsutskottet lägger också fram förslag till uttalanden till kongressen som därefter fattar beslut.
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13 Reseräkningar
Förbundsdelegationernas kontaktpersoner ska senast den 18 juni klockan
10.00 lämna ombudens uppdragsredovisningar till övre kongressbyrån.

Beslut

Kongressen beslutade
att anta arbetsordningen.
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Punkt 6
Val av kongressens funktionärer och utskott
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Val av kongressens funktionärer och
utskott
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande föredrog styrelsens förslag:
a) Fem ordförande:
Mikael Nilsson, LO
Helén Sandgren Stenmark, Handels
Peter Johansson, IF Metall
Lisa Bengtsson, Kommunal,
Eva-Lotta Ramberg, Hotell- och restaurangfacket
b) Sex sekreterare (samtliga LO):
Bo Carselid
Rita Ingemarsson
Therese Roselin Göthe
Jeanette Bergström
Thomas Hagnefur
Mats Sundberg
c) Tio rösträknare samt fem ledamöter i rösträkningskommittén
Peter Aronsson, Fastighets
Joel Larsson, Elektrikerna
Frida Bengtsson, Handels
Emilie Eklund, Transport
Besim Matoshi, IF Metall
Jimmy Thörnkvist, IF Metall
Linus Ekegren, Livs
Johanna Petrecz, Kommunal
Daniel Larsson, Kommunal
Majlene Ahlgren, Kommunal
Lennart Borgkvist, LO-revisor Målareförbundet
Ulf Andersson, LO-revisor IF Metall
Yvonne Cederberg, LO-revisor Handels
Yvonne Nygårds, Fastighets
Eva Guovelin, Livs
d) Tre protokolljusterare (för sista dagens protokoll)
Helén Sandgren Stenmark, Handels
Peter Johansson, IF Metall
Mikael Nilsson, LO
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e) Åtta ledamöter i redaktionsutskottet
Karl-Petter Thorwaldsson – ordförande
Ola Pettersson, LO – sekreterare
Anders Ferbe, IF Metall
Tobias Baudin, Kommunal
Susanna Gideonsson, Handels
Jan Rudén, Seko
Therese Guovelin, HRF
Mikael Johansson, Målareförbundet

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsen förslag.
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Punkt 7
Fastställande av traktamenten och
annan ekonomisk ersättning
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Fastställande av traktamenten och annan
ekonomisk ersättning
Mikael Nilsson, kongressordförande föredrog förslaget om ekonomiska ersättningar:
––Traktamente och måltidsavdrag utgår enligt LOs uppdragsreglemente.
–– Skattepliktigt researvode utgår med 285 kronor per dygn.
––Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med 1 736 kronor per dag inklusive semesterersättning för verkligt förlorade arbetsdagar, i princip två,
till deltagare som inte är anställda inom rörelsen (med rörelsen avses exempelvis Unga Örnar, ABF, fackförbunden, LO). Förlorad arbetsinkomst
som överstiger ersättningen ersätts mot uppvisande av arbetsgivarintyg.
––LO svarar för resekostnader för resor till och från Stockholm som beställts
via särskilt formulär hos HRG. Övriga resekostnader ersätts mot kvitto.
––LO svarar för logikostnad för logi som beställts via särskilt formulär hos
HRG. Det gäller för boende mer än tre mil från Stockholm. Ombud och
representantskapsledamöter som ordnar eget logi ersätts med 105 kronor
per dygn.
––Arvoden till kongressens ordförande saknar stöd i LOs stadgar men har
tidigare år alltid utgått. Vi föreslår att arvode om 3 000 kronor utgår till
kongressens ordförande som inte är anställda inom rörelsen.

Beslut

Kongressen beslutade
att fastställa styrelsens förslag till traktamenten och annan ekonomisk ersättning.
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Punkt 8
Berättelse över Landsorganisationens
verksamhet 2012–2015
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Berättelse över Landsorganisationens
verksamhet 2012–2015
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Ordförande! Jag har att berätta
om verksamheten 2012–2015.
Kamrater! När vi samlades här för fyra år sen levde vi verkligen i en annan tid. Oerhört mycket har hänt i Sverige och världen sen sist. Och när
världen förändras måste vi vara alerta. Då gäller det att försöka förstå vad
som händer och hur vi på bästa sätt sköter vårt uppdrag i en ny tid med
nya förutsättningar.
För fyra år sen fanns ännu inget globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Nu har vi det. I Paris förra året enades världens länder om en gemensam
plan för att minska klimatutsläppen. Den globala temperaturökningen ska
hållas väl under två grader, ner mot en och en halv, om vi lyckas väl.
Det påverkar naturligtvis oss i Sverige och på svensk arbetsmarknad väldigt mycket. Hur ska vi skapa jobb i de gröna sektorerna i Sverige? Hur ska vi
se till att den typen av jobb växer fram snabbare i Sverige än i andra länder?
Som ni hörde från Sharan Burrow var detta en av våra stora framgångar
inom den globala fackföreningsrörelsen under förra året. Just nu har vi i
Sverige den mest arbetarvänliga regeringen i hela världen.
Ganska ofta gick det till så att Sharan Burrow ringde eller skickade sms
till mig, och jag tog kontakt med den svenska förhandlingsdelegationen om
till exempel skrivningar om just transition, alltså hur man ska ge stöd till
arbetare i de länder som måste ställa om mest. Gruvarbetare i kolindustrin
måste till exempel ha hjälp att komma till ett nytt arbete.
För fyra år sen hade kriget i Syrien nyligen startat. Ännu hoppades många
i världen, först och främst syrier men också andra, att fred var en snar och
möjlig lösning. Men som ni vet blev inte resultatet så. Konflikten fördjupades, och Syrien drogs ner i ett fruktansvärt inbördeskrig som i dag har
skördat hundratusentals människor.
Det startade en kedjereaktion som gjorde att vi fick en flyktingkatastrof
som var den värsta sen andra världskrigets slut. Massor av människor har
sökt sig till vår kontinent för att finna fred och bättre möjligheter för sig
själva och sina barn.
Jag välkomnar att människor ska tas emot i vår del av världen. Vi i Europa
är rika nog att hjälpa människor på flykt. Vi ska aldrig stänga våra gränser.
Det märktes också tydligt i Sverige förra året. Det var 163 000 personer
som sökte asyl i Sverige. Det är ett dramatiskt antal människor. Vi kommer
att få göra stora insatser på svensk arbetsmarknad för att de ska kunna ta
sig in på den svenska arbetsmarknaden, få ett jobb och klara sig på sin egen
lön. Det är sådant som ligger framför oss men som vi började med redan
under förra året.
För fyra år sen hade terrorn ännu inte nått Europas hjärta. Men sen vår
förra kongress har en hel värld drabbats av det råa våldet. Till Madrid och
London hade det redan kommit. IS fanns för fyra år sen. Men det är först
nu under de senaste åren som vi ser att konflikterna flyttar närmare oss
själva. De fruktansvärda terrorbrotten i Bryssel, mitt i Europas hjärta, och
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i Paris förra hösten, på Stade de France och Bataclan, påminner oss om att
vi måste ta kampen mot global terrorism på allvar.
Detta påverkar oss i allra högsta grad, som människor och individer. Vi
får tillbaka en rädsla som vi hoppades för alltid var försvunnen.
För fyra år sen, kamrater, hette Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.
Nu heter Sveriges statsminister Stefan Löven – det är inte så dumt! Det var
mycket sällan som den förra borgerliga regeringen lyssnade till oss, även om
det fanns undantag. Då verkade fortfarande stupstocken i sjukförsäkringen
med full kraft i Fas 3. Det växte för varje dag, och arbetslösheten skenade.
Så är det inte längre. Vi har en socialdemokratiskt ledd regering. Vilken
skillnad det är! Redan har många av LOs krav blivit verklighet: nollvision
om dödsolyckor på arbetsplatser, ökade anslag till arbetsmiljöarbetet och
höjt tak i a-kassan – bara för att nämna några.
Vänner! LO har under den här kongressperioden verkat i en ytterst föränderlig värld. Det är stora positiva förändringar men också mycket svåra
förutsättningar.
Att beskriva LOs verksamhet de senaste fyra åren är inte särskilt enkelt,
för det händer så oerhört mycket i en facklig centralorganisation på fyra år.
Jag vill ta några exempel på vad vi har lyckats med och jobbat med under
den här perioden.
Jag börjar med sociala medier. Det är en fantastisk siffra att vi sen förra
kongressen har gått från 4 000 till drygt 45 000 följare på Facebook. Vi har
arrangerat 80 seminarier i Almedalen. Vi har blivit utsedda till Årets opinionsbildare där.
Vi har producerat ekonomiska utsikter, jämställdhetsbarometrar och rapporter om maktelit och många andra viktiga frågor. Vi har arrangerat ett
stort antal kurser, jobbat med Yrkes-SM och med LO-Ung, med pensionärer,
försäkringar, ILO med mycket mera.
Det är några saker som jag vill lyfta fram bland det fina material som är
utsänt i de fyra verksamhetsberättelserna.
Det första är rätt givet. Det är valrörelserna. Vi hade supervalåret 2014.
Vi hade val till Europaparlamentet och sen val till riksdag, kommun och
landsting. Vilket valarbete LO gjorde! Vi hade för första gången en egen
facklig valrörelse. Vi ringde tillsammans 220 000 LO-medlemmar och berättade för dem om valet – 220 000, hörni!
Jag och den övriga LO-ledningen besökte 240 arbetsplatser. Jag minns
fortfarande hur imponerad jag var, både av er i LO-distrikten och i de fackliga
avdelningarna, och hur mycket arbete vi lade ner för att vi skulle vinna valet.
Valresultatet visar att det går att göra skillnad. När den fackliga rörelsen
är enad och när den fackliga rörelsen jobbar mot ett gemensamt mål går
det att få till stora förändringar. Det går att vända utvecklingen och få en
ny statsminister.
Det andra jag tänkte ta upp – som har blivit en allt viktigare fråga – är
kampen mot fascismen. Många trodde kanske aldrig att man i en verksamhetsberättelse för LO på 2000-talet skulle behöva säga att en av de viktigaste
frågor som vi har arbetat med är kampen mot fascismen. Vi trodde väl att
den kampen för alltid var vunnen. Men det är bara att konstatera, kamrater, att det förfärliga valresultatet i riksdagen har gjort det helt nödvändigt
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för oss att ta tillbaka förlorat arbete med kampen för alla människors lika
värde och mot fascismen.
Det är skrämmande för Sverige och skrämmande för svensk fackföreningsrörelse att det tredje största partiet i riksdagen i dag är ett parti med
nazistiska rötter. Vem hade trott att det var möjligt, att ett parti med tydliga
nazistiska rötter skulle vara riksdagens tredje största parti?
Vi har under kongressperioden investerat massor av tid och massor av
möda för att bekämpa fascismen. Det viktigaste arbetet är ett projekt som
heter ”Alla kan göra något”, som nyss har utvärderats i LOs styrelse.
Ibland blir man hemmablind. Vi hade Sture Nordh som gjorde utvärderingen av ”Alla kan göra något”. Han kom tillbaka till LO-styrelsen och gav
oss en hyllning, något som kanske ingen av oss hade tänkt sig.
Han har gått igenom ”Alla kan göra något” ute i landet. Det är ju ni som
sitter här inne som har gjort detta. Nästan 14 000 förtroendevalda har vi
gett en rejäl utbildning i hur man ska ta samtalet mot de främlingsfientliga
på våra arbetsplatser.
Trots ”Alla kan göra något” tvingades vi i LOs styrelse och LOs ledning
förra sommaren ta beslut om att vi var tvungna att intensifiera arbetet mot
Sverigedemokraterna. Vi satte i gång i höstas och startade en av de största
kampanjerna i sociala medier i Sverige någonsin.
Vi gjorde tillsammans åtta filmer. Nu ska ni få höra några fantastiska
siffror om höstens kampanj. De åtta filmerna visades fem miljoner gånger
och delades 100 000 gånger. Fem miljoner gånger tittade man alltså på de
åtta filmer som LO gjorde, och de delades 100 000 gånger! Det är bara tack
vare er och de andra kamraterna i facket som vi nu på allvar tar fajten mot
Sverigedemokraterna. Vi visar att det går att göra något åt detta!
Man borde kanske inte vara skadeglad, men jag kände faktiskt riktig skadeglädje när SCB kom häromveckan och det gick ut ett TT-meddelande om att
de hade analyserat siffrorna för olika yrkesgrupper. Vet ni vad som hände i den
senaste SCB-mätningen? Sverigedemokraterna rasar bland LO-medlemmar!
När man tvekar om saker och ting spelar någon roll och när man bestämmer sig för att tacka ja till tv-debatten mot Jimmie Åkesson i Aktuellt
– det var bland det värsta jag någonsin har gjort, för det är en fruktansvärd
människa på alla sätt – visar det sig att vi med facklig-politisk samverkan
och ett tydligt ställningstagande mot fascismen kan vara lika bra som LO
och de fackliga var på 30-talet.
Vi ska se till att Sverigedemokraterna åter tillhör historien – inte framtiden. Det gör vi tillsammans, hörni!
Nästa område är inte lika enkelt. Det handlar om en av våra huvuduppgifter men något som vi har svårt att klara i den fackliga rörelsen. Det handlar
naturligtvis om samordningen i våra lönerörelser. Vi har lagt enorm möda
på att samordna de 14 förbunden i två avtalsrörelser.
Första gången 2013 lyckades vi hålla samman och utformade våra avtalskrav så att vi hade ett knä vid 25 000 kronor, så att de med de lägsta lönerna
– alltså kvinnorna – fick en något snabbare uppräkning av sina löner än de
i manligt dominerade branscher. Det har vi jobbat intensivt med inom LO
också efter avtalsrörelsen 2013.
En av de frågor som vi ska diskutera under de här kongressdagarna är
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villkoren för nyblivna föräldrar. Jag var oerhört stolt efter avtalsrörelsen
2013, när vi tillsammans signade ett avtal med vår motpart som erbjuder
samtliga löntagare på svensk arbetsmarknad, nästan fyra miljoner människor, på alla företag med kollektivavtal 10 procent extra under de första tolv
månaderna när man får barn.
Vi använde en modern uppfinning för hur det avtalet ska utformas. Vi
gav sex månader till mamman och sex månader till pappan – utan möjlighet att överföra dagar mellan varandra! Det gör att det i dag finns ett starkt
ekonomiskt incitament, upp till 22 000 kronor för en LO-familj, för att
mamman och pappan ska välja att ta halva föräldraförsäkringen var.
Det var de saker som vi jobbade med i avtalsrörelsen 2013. Efter det, under Torbjörn Johanssons ledning, startade vi ett långsiktigt arbete mellan
de 14 medlemmarna i LO. Det handlar om långsiktiga mål. Jag är oerhört
stolt över att vi är överens om åt vilket håll vi ska dra lönebildningen de
kommande åren.
Det är många delar i de långsiktiga målen. Det var en vetskap i styrelsen,
driven av Torbjörn Johansson, att det i varje enskild avtalsrörelse är svårt
att vinna varje framgång, utan man måste blicka längre in i framtiden och
ha något att styra mot.
Det tror jag är oerhört viktigt för de kommande årens avtalsrörelser. Jag
vill bara nämna några av de långsiktiga målen. De kommer att påverka vårt
arbete väldigt mycket, om alla 14 medlemmar är överens om målen.
Vi har till exempel målet att halvera kvinnolönerna … Nej, vad säger jag?
Det gäller ju gapet mellan kvinnors och mäns löner. Det lät ett tag som om
jag var på en MUF-stämma – Fredrik Reinfeldt 1991! Nej, vi ska halvera gapet mellan mäns och kvinnors löner från 12 procent i dag till 6 procent under de kommande tolv åren. Det innebär – om vi ska lyckas med det målet
– att kvinnolönerna i Sverige varje år måste öka med i genomsnitt en halv
procent mer än lönerna i de manligt dominerade branscherna.
Jag är oerhört stolt att stå här som LO-ordförande och säga att alla 14
förbunden är positiva till det. Vi ska halvera skillnaden mellan mäns och
kvinnors löner fram till 2028!
Men målen gäller också många andra saker, som att begränsa visstiden
och en utredning om att se till att vi får grepp om pensionerna igen i Sverige. De har ju halkat efter. Vårt gemensamma mål är att man ska ha 70
procent av sin tidigare lön när man blir pensionär. I dag kanske man får en
bit under 60 procent.
Höjda lägstalöner, färre otrygga jobb och mindre skillnader är de långsiktiga målen. Ändå lyckades vi inte i avtalsrörelsen 2016. Det skaver mycket
mellan oss. Som jag sa i inledningen: Det finns ingen ovänskap mellan våra
medlemmar, men vi ser olika på hur detta ska gå till.
Jag lovar att den nyvalda ledningen – vilken den än blir – kommer att göra
allt man kan för att se till att avtalsrörelsen 2017 blir en enad avtalsrörelse.
Man ska kalla saker vid deras rätta namn. När vi är splittrade och går
fram som enskilda förbund kan det gå bra, och det gick bra i avtalsrörelsen
2016. Men på lång sikt, hörni: Om vi inte håller samman inom vår familj
kommer det bara att gynna vår motpart, för då blir arbetsgivaren starkare.
Det är upp till oss alla att under den här kongressen visa våra respektive
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ledningar att vi vill att alla håller ihop om lönebildningen – för då blir det
bättre för oss alla här inne!
Vid förra kongressen var jag nyvald och ville ha en styråra i arbetet de
kommande fyra åren. Jag tog hjälp av Ingela Edlund. Vi använde några timmar sista dagen för att gå runt till alla förbundsordförande och ledningar i
förbunden för att få ett mandat för att använda den här kongressperioden
till att ta fram en rapport om full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.
När man är nyvald på den första kongress man blev vald på, då har man
väldigt mycket att säga till om i ungefär en kvart tills kongressen är avslutad.
Sen vill alla andra bestämma. Men den första kvarten får man bestämma
lite själv. Så vi fick ett ja från samtliga medlemmar till att göra det.
Därför är jag stolt över att vi på den här kongressen kan presentera
rapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. Det har varit ett
enormt viktigt arbete för facket under de senaste fyra åren. Det har blivit
24 delrapporter allt som allt.
Jag kan säga att jag är oerhört imponerad över att alla experter, alla forskare, ja, alla som vi har bjudit in att delta och skriva delar i vår framtidsrapport har tackat ja. Alla vill gärna vara med och ta fram en ny politik för
full sysselsättning.
Men det är inte så att vi bara har väntat fram till kongressen innan det
budskap som står i vår kongressrapport har börjat spelas. En av de viktigaste
frågorna under den här kongressperioden har därför blivit kampen om vilken ekonomisk politik vi ska föra i Sverige.
Jag var själv den som torgförde detta på Första maj 2013. Det var knappt
ett år efter det att jag hade blivit vald till LO-ordförande. Jag presenterade
på förstamajtalet här i Stockholm att LO krävde att staten skulle stimulera
ekonomin med 70 miljarder kronor. Jag kan säga att det den dagen var ganska mycket motvind att vara LO-ordförande, för omvärlden slog ner stenhårt
mot vår nya linje att låna upp pengar och investera 70 miljarder kronor för
att få fart på svensk ekonomi.
Nu hörde jag att Magdalena Andersson för lite sen har presenterat hur
mycket pengar hon har satsat sen valet. Hon har satsat 60 miljarder. Okej,
det är fortfarande inte 70 miljarder, men de här 60 miljarderna har visat att
LO-ekonomerna och rapporten har rätt! Ekonomin i Sverige beter sig nu
precis så som vi sa på LO: Om man stimulerar ekonomin tar tillväxten fart.
Vet ni, i dag har vi en av Europas högsta tillväxttakter i Sverige!
Det är över 4 procent första kvartalet i år. Så stor är tillväxten i Sverige.
Vad vi sa var att när tillväxten tar fart och man satsar pengar på vård, skola
och omsorg, investeringar och bostadsbyggande, då kommer också sysselsättningen att ta fart. Och vet ni, sista året har det skapats 111 000 nya jobb
i Sverige. LO hade rätt!
Vi går vidare. Ni har ju läst rapporten och vet att vi har många nya härliga satsningar framför oss.
Vi har också ett uppdrag från förra kongressen att titta på välfärdspolitiken. Vi har gjort en välfärdspolitisk utredning. Det är oerhört framgångsrika
utredningar som har satt mycket av debatten i Sverige och bestämt inriktningen också för socialdemokratin på lång sikt.
Den fackliga rörelsen hade vi med oss från förra kongressen. Men vi hade
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då ännu inte med oss det socialdemokratiska partiet. Jag tänker naturligtvis först och främst på vinster i välfärden. Det är så otida att vi i Sverige
fortfarande ser på välfärden som att det ska vara ett aktiebolag som tar ut
vinster. Från våra gemensamt satsade pengar på välfärd ska någon komma
och sno pengar till kanalöar! Det man undrar 2016 är hur det ens kan vara
lagligt. Hörni, hur kan det vara lagligt?
Det var ganska problematiskt för oss, för vi hade nämligen olika syn
inom de 14 LO-förbunden på hur det skulle se ut. Under Tobias Baudins
ledning hade vi en veritabel tremånadersförhandling med förbunden och
lyckades i januari 2013 sätta ner foten gemensamt, alla 14, om hur vi tycker
att vinstuttag i den svenska välfärden ska begränsas.
Av det har det sen blivit en enorm debatt i samhället. Jag är så stolt över
att det är LO och fackförbunden som har stått för den debatten. Vi har visat att det går att göra saker annorlunda.
Frågan är ännu inte förd i mål. Jag hade gärna bockat av den på den här
kongressen, men så funkar inte vår demokrati. Men regeringen har tillsatt
en utredare, Ilmar Reepalu, som jobbar med direktiv som skulle kunna vara
skrivna på LOs kansli. Så enkelt är det!
När hans förslag kommer gäller det bara för oss att övertyga alla partier
om det orimliga i vinster i välfärden. Nästa gång vore det tusan om vi inte
kan bocka av hela den frågan på kongressen!
Ni har redan hört att vi har varit väldigt aktiva i det internationella arbetet.
Jag kan inte nog understryka det. Sharan och Abassi pratade om det, och flera av
de internationella gästerna pratade om det när vi träffade dem redan i går kväll.
Vi måste jobba mycket mer globalt. Vi måste jobba med vår fackliga
verksamhet tillsammans med fackliga kamrater i andra delar av världen.
Annars spelar företagen ut oss mot varandra. Våra företag, våra verksamheter, våra tjänster, vår välfärd – allt är i dag globaliserat. Företagen finns
redan på den arenan.
Vi har jobbat intensivt med detta under den senaste kongressperioden. Vi
har gjort nya avtal, till exempel med svensk idrottsrörelse. Jag såg att Björn
Eriksson, Riksidrottsförbundets nyvalde ordförande, var här.
För bara drygt en vecka sen skrev vi under ett avtal mellan LO, några av
våra fackförbund och SOK och RF om vilka regler som ska gälla när Sverige
arrangerar internationella spel. Vet ni, de är överens med oss om att i varje
internationellt spel som görs i Sverige ska allt jobb före, under och efter
spelen göras med svenska kollektivavtal – det är inte så dåligt!
Man kan tro att vi inte påverkar vår omvärld. Det avtalet gjorde vi först
från LO med SOK, alltså Sveriges olympiska kommitté. Ni alla som är förhandlare undrar: Varför gick de med på det?
De kom till oss och frågade om vi kunde stödja dem i deras kamp för ett
vinter-OS i Sverige. Jag tänkte: Det kommer aldrig styrelsen i LO att köpa.
Men jag tog upp det i styrelsen, och styrelsen bad om att få betänkandetid.
Och vet ni vad? En enhällig styrelse i LO sa: Ja, vi kan tänka oss att stödja
ett vinterspel i Sverige om allt arbete före, under och efter sker med svenska
kollektivavtal. Därför signade vi det avtalet med dem.
Sen slogs fortfarande Oslo om att få OS. Därför tog norska LO till sig våra
papper. Man skrev samma överenskommelse med norska olympiska kom-
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mittén. Helt plötsligt blev det en fråga för internationella olympiska kommittén, och i december förra året skrev de in i sina grundregler för framtida
olympiska spel att de alltid ska ske med ILO-konventioner och med schysta
villkor för alla som arbetar.
En liten idé i Stockholm kan bli ny politik i hela världen, hörni!
Har ni lyckats med allt? frågar ni nu. Nej, det har vi inte. Den mest oroväckande delen är naturligtvis att vi ännu inte har fått kontroll på organiseringen av medlemmar.
Ser man på kongressperioden som helhet ser man att vi har tappat, fast
på helt nya nivåer mot hur det var efter det att regeringen Reinfeldt införde
den höjda avgiften på a-kassan. Vi har från början bromsat upp utvecklingen.
Det skedde redan under förra kongressperioden. Under den här kongressperioden har vi först gått mot ett nollresultat.
Men vi har också börjat anpassa rekryteringen till mer moderna metoder.
Jag vill gärna skicka ett tack till alla förbund som ligger längst fram i den
moderniseringen. Jag kan nämna till exempel det organisationsarbete som
Handelsanställdas förbund gör. Ni är en förebild för alla oss andra.
Den metod som de använder är att både förtroendevalda och pensionärer ringer till medlemmar för att få dem att gå in i facket. Nu pågår organisationsarbete i till exempel Transport, Kommunal och många av er andra.
Jag var själv ute och såg ett organizer-projekt som drivs av Transport ute
på Arlanda.
Där har man ökat organisationsgraden med flera hundra procent bara
genom att ha facklig närvaro, genom att ställa frågan. När ni åker från Arlanda nästa gång och går genom säkerhetsbågarna kan ni se att flera av dem
numera har sitt Transportmärke på sig. Kan ni inte som jag gå fram till alla
som har Transportmärket på sig och säga: ”Fy fan, vilken snygg knapp du
har på dig!” Kan ni inte göra det allihop, så att de känner lite stöttning?
Nu kommer Lasse Lindgren att massproducera Transportknappar!
Men trots det har vi tappat, om man ser över hela perioden – utom ett
år. Jag kan glädjande nog säga att det var förra året. För första gången sen
1993 kan en LO-ordförande stå på en kongress och säga: Under förra året
blev vi fler medlemmar i LO – vi har vänt utvecklingen!
Vi har faktiskt värvat en halv miljon medlemmar sen förra kongressen.
Vi ska bara se till att alla stannar, så kommer snart varenda kotte att vara
med i vår fackförening!
Fyra år – min första kongressperiod som LO-ordförande – är till ända.
Jag är väldigt stolt över mycket som vi har gjort under de senaste fyra åren.
Vi har gjort det tillsammans: medlemmar, arbetsplatsombud, lokala klubbar,
distrikt, förbund, LO-kansliet, styrelsen, ledningen. Alla har bidragit. I en
osedvanligt föränderlig tid har LO hörts, tagit plats och krävt arbetares rätt.
LO står sig även i en föränderlig tid, och det ska vi fortsätta göra.
Jag yrkar att kongressen godkänner de fyra verksamhetsberättelserna
under kongressperioden. Det är mitt förslag.

Beslut

Kongressen beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.
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Punkt 9
Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
Lars Wennberg, PWC, auktoriserad revisor, och Lennart Borgkvist, förtroendevald revisor, redogjorde för revisorernas granskning av styrelsens och
representantskapets verksamhet under kongressperioden.

Beslut

Kongressen beslutade
att godkänna revisionsberättelsen.
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Punkt 10
Beslut om ansvarsfrihet
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Beslut om ansvarsfrihet
Lennart Borgkvist, förtroendevald revisor: Revisionsutskottet föreslår att styrelsen och representantskapet beviljas ansvarsfrihet för kongressperioden
2012–2015.

Beslut

Kongressen beslutade
att bevilja styrelsen och representantskapet ansvarsfrihet.

70 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Punkt 11
Nomineringar och val
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Nomineringar och val
Susanna Gideonsson redogjorde för valberedningens arbete under kongressperioden och berättade hur nominering under kongressen går till.

Beslut

Kongressen beslutade
att fastställa nomineringstidens utgång för val av ordförande till klockan
18.00.

Fredag 17 juni 2016

Fyllnadsval till LOs styrelse
Beslut

Kongressen beslutade
att välja Tobias Baudin, Kommunal till LOs styrelse och omedelbart justera
beslutet.

Lördag 18 juni 2016

Val av ordförande
Beslut

Kongressen beslutade med acklamation
att välja Karl-Petter Thorwaldsson till LO-ordförande för den kommande
kongressperioden.
***
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Det finns regler, hörni! Man får faktiskt inte som 51-åring som blir omvald stå här och böla. Så funkar inte livet, så
nu måste jag ta mig samman lite och tacka så hemskt mycket för förtroendet.
Jag märker här inne på kongressen att det är en fantastisk stämning i vår
fantastiska fackförening. Bara så att ni ska veta det, ni här inne: Utan ert stöd
är en LO-ordförande absolut ingenting. Mandatet att vara LO-ordförande
ger de 14 förbunden och medlemmarna i förbunden. Därför är det väldigt
speciellt att bli vald till LO-ordförande.
Det är kanske ännu mer speciellt att bli omvald till LO-ordförande. Jag
har hört det sägas förut av sådana som blev valda, fast jag har alltid trott att
det var något som man bara säger.
Jag har burit ett förtroende under fyra år och ibland gjort saker som är
kontroversiella. Jag ser ibland på er att ni inte gillar mig – det händer! Och
vet ni vad: Jag gillar det inte. Jag har sagt det många gånger till dem som
skriker på mig: Jag gillar inte när ni skriker på mig.
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Men så enkelt är det att ha ett förtroendeuppdrag och att leda en organisation: Man gör det man tror är bäst för hela organisationen, och ibland
innebär det att man måste göra saker som inte alla gillar.
Det är också väldigt speciellt att tacka för förtroendet inför delar av sin
fantastiska familj. Några är här, och några är som i det svenska arbetslivet
ute och arbetar. Det finns folk här från Unionen, från Journalistförbundet
och från Handelsanställdas förbund. En Kommunalare är iväg och arbetar,
och så har vi en poet, nyss hemkommen från Skottland, som så småningom
ska tvångsinskrivas i en fackförening – vi vet inte riktigt vilken än.
Det är också väldigt speciellt att ha den här typen av uppdrag. Ni vet
ju, alla ni som sitter här inne: Att vara förtroendevald i facket är inte något
som man gör bara på dagtid, utan det är något som är hela ens liv. Allting i
livet cirklar runt att man tar på sig det här uppdraget.
Egentligen skulle jag först och främst vilja tacka min underbara familj,
för den är otroligt viktig. Tror ni att jag slutar att prata om att vara LOordförande när jag kommer hem? Nej, det gör jag inte, så de tvingas ju höra
om alla jäkla konflikter som jag får med mig från jobbet.
Att vara en luajävel från Kosta – ni vet inte riktigt vad det betyder – och
vara förtroendevald ordförande i LO, då tror jag att alla kan känna hur stort
det ansvaret är. Men det är inte så att man bär det ansvaret ensam, utan det
bär vi tillsammans, alla vi som är här inne och LOs ledning och LOs styrelse.
Vi hjälps ju åt att göra det här bättre.
Att vara föredragande på en kongress och att stå här uppe och inleda
kongressen är också väldigt speciellt.
För fyra år sen, när jag blev nyvald ordförande, var det klart att tanken
svindlade. Då kom en från den underbara personal som vi har på LO fram
– jag ska inte säga vem – och sa: Nu ska du få nyckeln till LO-borgen. Det
var väldigt speciellt, att få nyckeln till LO-borgen. Jag såg framför mig en
jättestor kopparnyckel – men det jag fick var den här lilla elektroniska pluppen med koden 1234!
Det värsta är att jag är så dålig på teknik att jag fortfarande inte har kunnat ändra på den, så nu vet ni hur ni kommer in på LO-borgen – jag får väl
ha brickan i min ficka resten av tiden.
Andra dagen när jag kom till LO-borgen gjorde jag en sak. Jag gick där
lite för mig själv och funderade, och så steg jag in i LOs styrelserum. Jag
har sagt till er alla, när vi hade vår valupptakt, att vi alltid öppnar LO-borgen för er – det är er borg, inte vår borg. Jag hoppas att ni utnyttjar den så
mycket ni kan.
Jag gick för mig själv till LOs styrelserum. Tanken svindlade. Jag gick in
där, och där finns det oljemålningar av samtliga LO-ordförande före mig.
Det var alltså en massa gubbar på väggen, och alla tittade på mig. Jag såg
bilder på Bertil Jonsson, Stig Malm, Gunnar Nilsson och Arne Geijer, och
jag tänkte: Vad i helsefyr har jag gett mig in på? Hur ska jag kunna ikläda
mig rollen att leda den här organisationen och göra det så bra som de har
gjort det före mig?
Det är inte alltid enkelt. Bara så att alla ska veta det: Det är inte varje
gång som vi lyckas, och det finns saker som vi måste lyckas bättre med. Men
det som ger styrka i uppdraget är alla möten med er. Jag tittar runt här inne,
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jag morsar på er här i korridorerna och hejar på så mycket jag kan när ni är
uppe i talarstolen.
Jag märker att jag träffar många av er, och jag är väldigt glad över att jag
känner igen många ansikten här, för då har jag gjort något rätt. Då har jag
varit där en LO-ordförande ska vara, nämligen i medlemmarnas vardag ute
på arbetsplatserna.
Våra medlemmar i LO – de 1,5 miljonerna medlemmar i era förbund,
måste jag lägga till – är fantastiska människor att möta. Alla arbetsplatser
som vi besöker och där vi möter medlemmar är också mycket speciella. Jag
kan säga att det är allt mellan gråt, glädje, skratt, ilska, irritation och en
fantastisk värme.
När man kommer på arbetsplatsbesök och går därifrån och känner ”Fan,
har vi inte gjort mer för i det här fallet hotellstäderskorna som använder
Magnecyl eller Alvedon på eftermiddagen för att klara smärtan”, då vet man
att uppdraget inte är färdigt.
Vad vill jag då driva? Vad vill jag göra? De besluten fattar ni här på kongressen. Det är ni som beslutar vilka saker vi i den valda ledningen och i
LOs styrelse ska driva under de kommande åren.
Ni hörde att vi till och med fick kritik av revisorn för att vi var alldeles
för stränga i hur vi lever upp till de beslut som LO-kongressen har fattat.
Lennart sa faktiskt i går att vi egentligen borde ersätta en del gula markeringar med gröna markeringar, eftersom vi ser för strängt på det.
Vår dagordning är det vi bestämmer på våra kongresser.
De kommande åren är det rätt givet vad vi ska göra. Vi ska fortsätta att
slåss för alla människors lika värde. För mig själv, i hela mitt liv i arbetarrörelsen, har den viktigaste frågan alltid varit att alla i vårt land – också alla
LO-medlemmar på utsatta jobb, på skitiga arbetsplatser med dålig arbetsmiljö – när de ser sig själva i spegeln ska veta att med vår styrka, en och en
halv miljon människor, är de lika mycket värda som alla andra. Svårare än
så är det inte, hörni!
Den styrkan får vi som facklig organisation av full sysselsättning. Det
finns ju inget som ger större skillnader mellan människor än att vara arbetslös och inte leva på sin egen lön. Vi känner till den mekanism som Torbjörn
pratade om förut. När massarbetslöshet råder flyttar arbetsgivaren hela tiden
fram sin position och tar makt från den enskilda arbetaren.
Därför är det självklart att vi under de kommande fyra åren ska arbeta för
att regeringen, vi själva och parterna ser till att alla människor som vill ha
ett arbete ska ha ett arbete. Inget annat duger! Full sysselsättning är överst
på agendan de kommande åren.
Vi måste naturligtvis också, om vi fattar beslut om det under helgen, jobba vidare med jämlikhet, som vi nu pratar om på kongressen – för klyftorna
i Sverige och i världen ökar. Den rika blir rikare, och den fattige blir fattigare.
Så har det inte alltid varit, och det är inte givet att det ska vara så i framtiden. Med gemensamma krafter, med fackligt och politiskt arbete, ska vi
ta tillbaka förlorad jämlikhet som vi har tappat de senaste decennierna.
Samhället blir aldrig bättre, hörni, än det är för den som har det sämst
ställt! Vi kan ha hur många miljonärer som helst – det är ett skitsamhälle
om några har det dåligt. Därför ska vi investera för jämlikhet. Det är vår
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viktigaste fråga de kommande åren. Vi ska få ihop skillnaderna mellan rik
och fattig i fackföreningsrörelsen igen – det är ett viktigt mål att jobba med!
Tack för förtroendet! Vi ska gå vidare. Vi ska välja den övriga ledningen
i eftermiddag och under helgen välja en styrelse som ska jobba de kommande åren.
Jag tycker att vi ska fortsätta att vara så mot varandra som vi är på den
här kongressen. Vi kan ha hårda debatter, och vi har hårda debatter – vi
tar inte stryk av hårda debatter. Vi kan skrika och gorma på varandra – det
klarar vi också, även om jag personligen inte gillar när det händer. Och jag
kan säga att det händer ganska ofta som LO-ordförande att man måste hålla
telefon långt ifrån sig – man hör ändå tydligt vad folk säger. Jag gillar det
inte, men det kommer med rollen.
Jag vet inte om ni tänker på något här i salen. När ni ser att någon är
uppe för första gången kanske det inte är alla argumenten som ni lyssnar
på, utan ni ser att det är en människa som behöver en liten extra applåd.
Det varierar lite här inne.
Vi tar alltid ansvar för varandra i vår rörelse. Vi blir aldrig starkare än den
kollektiva styrka vi har som fackförening. När vi samarbetar blir vi starkare.
Jag ska lova en sak här i dag som jag misslyckades med under det senaste
året. När vi inte håller ihop i lönerörelser betyder det en enda sak: Det blir
lättare för vår motpart att driva den lönepolitik som han eller hon vill.
Det vilar ett ansvar på alla oss här inne att prata i våra egna förbund, och
det vilar ett ansvar – jag tittar ner på alla i ledningarna – på oss. Jag tror att
stämningen här inne är självklar: Vi ska baske mig hålla ihop!
Vi har två viktiga mål. Ett mål är att se till att lönebildningen fungerar
så att vi fortsatt får reallöneutveckling. Men vi har också som mål att se
till att de som har de lägsta lönerna – alltså kvinnorna – ska öka sina löner
snabbare än män. Så jäkla svårt kan det inte vara, hörni, att komma överens
om hur det ska gå till!
Jämställdhet och jämlikhet hör ihop. Att vi fortfarande har stora skillnader mellan män och kvinnor är det mest urtida som vi har kvar i vårt land.
De kommande åren ska vi – med er hjälp och ert stöd, med ett bra samarbete inom LO med våra 14 förbund och med alla er underbara människor
som vi träffar runt om i landet – göra vår fackförening ännu starkare.
Tack för förtroendet!
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Val av förste och andre vice ordförande
I debatten deltog
Rebecca Wallin, HRF

Beslut

Kongressen beslutade med acklamation
att välja Therese Guovelin till förste vice ordförande och Berit Müllerström
till andre vice ordförande för den kommande kongressperioden.
***
Therese Guovelin, nyvald förste vice ordförande: Rebecca! Jag sa till dig i morse:
Jaha, ville du fråga om hur det går till? Man får lov att gå fram och ta kort
om man vill.
Tack, alla ni här i salen! Tack till alla fackliga kämpar runt om i landet,
som vi här inne tillsammans företräder!
Karl-Petter sa något om luajävel. Och här står jag, en arbetarunge från
Kortedala – och det är stort!
Det är nästan lika stort som att min bänkgranne Jan Rudén i dag gav
mig en sosseros som det står Kortedala på!
Egentligen kan man undra hur de tänkte. Vi är väl ganska unika, jag
och Janne som stolsgrannar, två göteborgare och framförallt två GAISare.
På 60- och 70-talet, när jag växte upp i Kortedala, gick alla ungar antingen
ner till parkleken eller till ungdomsgården varje dag efter skolan. Våra föräldrar jobbade på SKF eller Volvo eller inom vård och omsorg.
Många mammor var såklart också hemma tills barnen började skolan,
och när de började skolan började de oftast jobba deltid. Så gjorde min
mamma. Hushållsekonomin var väl inte den bästa. Men några av de socialdemokratiska reformerna hade börjat slå igenom, och det gick ingen nöd
på oss, tyckte vi. Det var ju lika för alla – vi visste inget annat.
Först när jag kom till gymnasiet förstod jag att det inte alls var lika för
alla. Hälften av Munkebäcksgymnasiets elever kom från så kallade fina områden. De hade märkeskläder och sysslade med tennis och ridsport i stället
för lagsport. De semestrade utomlands på loven i stället för att jobba.
Första sommarlovet städade jag på morsans jobb, och somrarna därefter
städade jag på hotell. Det var då jag kom på hur jag skulle kunna komma ut
och resa. Det gick alldeles ypperligt att jobba sig runt i Europa.
Jag serverade på krogar och hotell ute i Europa några år. Det var tufft,
för där var fackliga rättigheter ett undantag. När jag sen kom tillbaka till
Göteborg i slutet av 80-talet fortsatte jag att arbeta som servitris, och då
blev jag också fackligt och politiskt aktiv. Jag hade helt enkelt sett mycket
av orättvisor och bristande jämlikhet och jämställdhet.
Men det började ändå bli lite bättre. Klyftorna hade börjat minska. Det
var resultatet av den socialdemokratiska reformpolitiken, och det var också
resultatet av facklig kamp och facklig-politisk kamp.
Men sen hände något. Klyftorna har växt, och de har växt fort de senaste
15 åren. Faktum är att de växer fortare i Sverige än i något annan demokratiskt land – vi som tidigare var världens mest jämlika land!
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En orsak till de ökade klyftorna är såklart högerns åtta år av skattesänkningar. De som i dag har fått de absolut största förmögenheterna måste börja
bidra mer igen. Det tjänar vi alla på!
Det finns också andra orsaker. Det handlar om att samhället inte är
jämställt, att arbetslivet inte är jämställt. Kvinnor arbetar oftare deltid, har
lägre löner och otrygga ställningar. Kvinnor är oftare hemma med barnen,
tar större ansvar för hushållsarbetet och omsorgen om äldre föräldrar och
för den delen också svärföräldrar.
De inkomstklyftorna och den ojämställdheten följer oss livet ut. Vi hörde
Eva Nordmark jämföra den genomsnittliga pensionen till exempel.
Men vi vet också att det finns fler bakomliggande orsaker till att klyftorna
ökar. Dem behöver vi veta mer om. Vi känner inte till alla i dag.
Därför hoppas jag att den här kongressen ska besluta att vi under den
kommande kongressperioden ska ha särskilt fokus på jämlikheten. Det är då
vi kan formulera de lösningar som vi ser framför oss för att sluta klyftorna.
Det är det vi ska driva – de beslut som vi tar i dag, de beslut som vi kommer fram till utifrån att jobba med att undersöka jämlikheten. Det är dem
vi ska driva i valrörelsen, för att 2018 få en socialdemokratiskt ledd regering
med majoritet i riksdagen, så att vi får igenom det vi beslutar!
Det arbetet ser jag oerhört mycket fram emot.
Vi har grundreceptet: vårt mål om full, hög och jämn sysselsättning.
Det är helt odiskutabelt en framgångsrik väg för att minska de ekonomiska
orättvisorna. Och Sverige behöver investera för jobben.
Alla näringar är viktiga för Sveriges tillväxt. Vi behöver bygga, tillverka,
vårda, sälja, musicera, laga, odla och servera – alla näringar är viktiga för
Sveriges tillväxt!
Vi ska kräva schysta villkor, inte otrygga anställningar, deltider, enkla
jobb eller sänkta löner. Vi alla som sitter här inne vet för resten att det inte
finns några enkla jobb. Det finns inga enkla jobb!
Fackföreningsrörelsen är uppbyggd av människor för människor. Tillsammans i det härliga lag som utgörs av LO-förbunden och vårt ungdomsförbund
SSU ska vi förändra – inte bara arbetsmarknaden utan hela vårt samhälle.
Kamrater! Vi ska förändra hela världen, för det fackliga löftet är globalt!
Jag har jobbat för schysta villkor ända sen jag blev medlem i facket. Nu
vill jag fortsätta den kampen tillsammans med er.
Och här står jag, vald till förste vice ordförande i LO. Tack för det enorma
förtroende som ni i dag visar mig, en arbetarunge från Kortedala!
Och ni, glöm inte bort att ha roligt, för det tänker jag ha!
Tack så hemskt mycket!
***
Berit Müllerström, nyvald andre vice ordförande: Ordförande, kongressombud,
gäster och vänner! Tack för förtroendet!
Jag brukar vara känd för att bryta lite mönster. Därför står jag i talarstolen här och känner mig lite mer till vänster än till höger – ur mitt perspektiv sett, inte ur ert!
Sen har jag ju mitt kära Kommunal här vid sidan också.
Att vara andre vice ordförande i LO är verkligen ett av de finaste och
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viktigaste uppdrag jag kan tänka mig, och jag ska verkligen göra mitt allra
bästa för att förvalta det förtroende som ni just har gett mig. Tack, alla ni
som har stöttat mig och trott på mig!
Tack säger jag till Ingegerd, Inga-Lill, Marianne, Eva, Annika, Lena, Marie, Sol-Britt och Margareta! Ni är en rad starka kvinnor som har funnits i
min närhet och stöttat mig under alla år.
Men naturligtvis finns det några män också. Tore, Börge och Janne kan
jag nämna. Och tack, Lasse, för att du under drygt 30 år har stått vid min
sida och stöttat mig i allt jag har gjort! Eller rättare sagt: Vi har stöttat varandra under årens lopp.
Barn och barnbarn skickar jag naturligtvis också en hälsning till. De är
en viktig del av mitt liv.
Och tack, Kommunal, för den resa som jag har fått göra under många
år som förtroendevald och anställd, både som ombudsman och som chef.
Det är ganska fantastiskt likt det som Therese talade om, att jag står här
nu, stolt och glad men också ödmjuk inför uppgiften. Inte hade jag en tanke,
när jag i slutet av 1970-talet började jobba inom hemtjänsten i Alingsås kommun, att jag nu skulle stå här och bli vald till LOs andre vice ordförande.
Det är trots allt en ganska lång resa från att vara vårdbiträde till att ha
tillträde till sammanträdesrummen i Stockholm och nu på LO.
I Alingsås startade mitt fackliga och politiska intresse. Det startade i
orättvisorna på jobbet och i samhället i stort. Vilken fantastisk bildning
och utbildning man får genom att vara förtroendevald och politiskt aktiv
på olika sätt.
Tack för att jag har fått möjligheten att tillsammans med er alla och övriga i LO-ledningen fortsätta kampen för rättvisa och jämställda löner, för
jämlikhet och schysta villkor!
Men för mig är det också alltid viktigt att fundera över den värdegrund
som vi vilar på. Vi ska ju förknippas med de värden som vi vill och ska förknippas med. Vi ska ta vara på den kraft som ett samlat LO har. Och vi ska
bli ännu starkare. Kraften behövs väl på alla arbetsplatser runt om i vårt land.
Vänner och kongressombud! Jag har tidigare pratat mycket om en nystart.
Den skulle jag vilja ta med mig in i mitt nya uppdrag. För mig är alltid en
kongress en nystart. Det är då vi stakar ut vägen för de kommande årens
utmaningar. Nystarten börjar nu för mig.
Jag vet att när man tar på sig ett nytt uppdrag finns det mycket att lära.
Men jag känner mig otroligt trygg i att ha en stabil värdegrund att stå på. De
som känner mig vet att jag har en ganska stark etisk kompass som styr mig
i allt jag gör i fråga om både vad man bör göra och vad man inte bör göra –
både som enskild person och beträffande vad organisationen behöver göra.
Ända sen 1977, då jag jobbade som vårdbiträde, har jag varit arg över att
få lägre lön bara för att jag är kvinna. Det gjorde mig förbannad då, och det
gör mig förbannad än i dag. Visst har det hänt jättemycket sen 1977, men
på den här punkten har det hänt alldeles för lite. Det är en viktig fråga som
vi har att jobba vidare med.
Det handlar inte bara om lön utan om mycket mer. Därför är jag otroligt glad att LO nu kommer att få en ledning som består av två kvinnor
och två män.
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Therese! Vi kommer att få kämpa, men vi ska göra det tillsammans.
Karl-Petter och så småningom Torbjörn! Var så säkra: Jag kommer i alla
frågor att lyfta in det feministiska perspektivet – jag lovar er!
Men vi måste också jobba hårt med en mängd andra frågor. Mångfaldsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Vi måste ha fler förtroendevalda som
är utrikes födda. Förtroendevalda måste spegla det samhälle och de arbetsplatser som vi finns på. För mig är det en demokrati- och jämlikhetsfråga.
Utgångspunkten för det arbete som jag tänker driva är att jag vill se alla
medlemmar på alla arbetsplatser i ögonen och vara stolt, något som borde
vara självklart för alla ledare. Hederligt arbete, intensiv opinionsbildning
och sunda värderingar kommer att prägla min vardag som andre vice ordförande på LO.
Jag har mycket att lära. Det har man alltid när man står inför en ny utmaning. Men för att klara det tänker jag besöka arbetsplatser, distrikt och
förbund, för att skapa mig en bild över vad som behöver göras, förutom det
vi fattar beslut om här på kongressen.
Att ha direktkontakt med medlemmarna, att ha ett öra mot marken, är
viktigt för mig. Allt fackligt arbete startar i medlemmarnas vardag, på medlemmarnas arbetsplatser. Det viktiga jobbet görs på arbetsplatsen – inte på
förbundskontoren eller i LO-borgen.
Kanske blir det första arbetsplatsbesöket i Alingsås på min gamla arbetsplats, där jag började mitt yrkesliv en gång i tiden. Och naturligtvis kommer
jag också att besöka andra förbunds arbetsplatser.
Alingsås är känt som de många kaféernas stad, så kanske kan vi, Therese,
göra en gemensam tripp dit. Men det finns också industri och handel där.
Vi behöver i samtliga förbund på allvar ta tag i detta med medlemsrekryteringen. Kålle sa att 2015 var det första året på många år när vi totalt
inom LO ökade antalet medlemmar. Det är en viktig fråga att jobba vidare
med. Många medlemmar och hög organisationsgrad gör oss mycket starkare.
Det gäller att inte bara behålla befintliga medlemmar och vara relevanta
för dem utan också att engagera fler medlemmar att gå med i facket och bli
förtroendevalda. Vi behöver många fler förtroendevalda också.
Vänner! Det finns massor att jobba med, och jag är arbetssugen. På tisdag startar jag arbetet på LO, och jag kommer att göra mitt bästa de fyra
kommande fyra åren.
Tack för att jag har fått möjligheten att jobba med de frågor som jag alltid har brunnit för och alltid kommer att brinna för – och göra skillnad för
våra medlemmar!
Varmt tack för förtroendet!
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Val av avtalssekreterare
Beslut

Kongressen beslutade med acklamation
att välja Torbjörn Johansson till avtalssekreterare för den kommande kongressperioden.
***
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare: Tack! Jag trodde att jag skulle kunna
hålla mig coolare, men det gick inte. Man blir väldigt rörd!
Jag måste först tacka för förtroendet. Det här är så stort så det är inte sant!
Det är nu fyra år sen jag fick uppdraget att vara avtalssekreterare på LO.
En tidigare avtalssekreterare sa till mig: Det är det enklaste jobb som jag
har haft. Jag tror att han drev med mig! Jag kan inte hålla med om det, men
jag önskar att jag kunde hålla med om det.
Det här är det svåraste jobb som jag har haft i hela mitt liv – alla kategorier.
De här fyra åren har varit hårt jobb, och det senaste året har varit riktigt tufft.
Avtalssekreterarens allra viktigaste jobb är att hålla ihop LO-familjen i
avtalsfrågorna. Som ni vet misslyckades vi med samordningen. Det gör ont
i oss allihop. Efter sommaren väntar en ny avtalsrörelse.
I går spelade Sverige fotboll mot Italien. Det gick så där. När ett lag förlorar faller det tungt på lagledaren, och i det här fallet är jag lagledaren, även
om Kålle är lagkapten – eller överkucku!
Att hålla ihop en gemenskap är svårt, och vår gemenskap bygger på klasstillhörighet. Det är vad den bygger på. Vi vet alla här inne vad det innebär
när man har för mycket månad kvar och alldeles för litet pengar kvar. Alla
har upplevt det. Alla vet hur osäkert det kan vara när man inte vet om man
får jobba, om man kan försörja sig eller när man får jobba. Det har många
vittnat om i dag.
Att alla här har upplevt den utsatthet och vanmakt som det innebär att
vara arbetare ännu i dag, 2016, är sådant som binder ihop oss.
En sak är säker: De kommande fyra åren kommer inte att bli enkla. Vi
har många viktiga och svåra frågor att lösa. Om inte annat vittnar era motioner och den debatt som vi har haft om det.
Jag tänker framförallt på jämställda löner. Vi måste lösa det! Vi kan inte
ha det så att män konsekvent tjänar mer än kvinnor. Det kan inte vara så!
Minst lika illa är visstidsträsket. Människor ska inte må fysiskt illa därför
att de inte vet om de kan försörja sig, om de har jobb dagen efter. Man ska
inte bli ”in-sms:ad” på ett jobb. Det ska bort från svensk arbetsmarknad – det
måste vi jobba stenhårt för! Även om vi nu har valt att gå lagstiftningsvägen
måste vi trycka på av helsicke! Det kan ju hända att vi måste lösa det i alla fall.
Vi har massor av frågor som vi måste lösa, som ”hyvling” av arbetstid och
ofrivillig deltid. Det är ingen annan som kommer att lösa det. Det är vi som
ska lösa det – tro inget annat!
Vi har problem. Vi har olika gemenskaper, och alla gemenskaperna drar
inte alltid åt samma håll. En del tycker att de är lite större än andra och
lite starkare och tycker kanske inte att de behöver lika mycket samverkan.
Men en sak är säker: Vi har alla att vinna på samverkan – men en del av
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oss har mer att förlora än andra när vi inte samverkar. Alla tjänar på att vi
samverkar och samordnar, men en del förlorar mer när vi inte gör det – det
måste vi tänka mer på.
En del tycker nog att de klarar sig ganska bra. Men är det långsiktigt
hållbart för oss allihop? För mig är svaret självklart: Nej, vi kommer alla att
förlora om vi inte tar oss samman och går ihop och blir en.
Jag har inga glädjebesked, inga enkla lösningar eller någon quick fix. Det
bästa vore ju om det fanns något slags Konrads kalasklister – kommer ni
ihåg Pippi Långstrump? – som fixar varenda samordning. Tänk om man
kunde ha något sådant! Det skulle jag vilja ha.
Men vi har bara en sak: hårt arbete, svett, tårar och en väldig massa frustration. Det kommer vi att få ha, och vi måste ta oss igenom det, för medan
vi träter och bråkar bygger sig motparten starkare och starkare. Vår oenighet bara stärker arbetsgivarna.
Låt oss i stället arbeta gemensamt mot arbetsgivarna, rikta vår ilska mot
orättvisorna som finns i vårt land!
Låt mig vara riktigt klar med en sak: Mitt mål är LOs förbund i samordning, inte bara till formen utan även till innehållet, trädda på ett snöre,
marscherande åt samma håll. Vi har inga alternativ!
Och låt mig vara ännu tydligare: Mitt mål är en samordning med självförtroende, ett LO med förbund som tror på sin egen förmåga och kapacitet
och som vågar ge sig på de svåra frågorna.
Vi är en och en halv miljon arbetstagare, och utan oss står det här landet
still! Vi kan förändra vår tillvaro. Vi kan förändra allting! Vi har gjort det
förr, och vi kan göra det igen.
När vi inte gemensamt ställer oss öga mot öga mot svenskt näringsliv
tar politiken dessutom större plats. Men politiken och politikerna ska hålla
fingrarna borta från våra löner.
Så till Ebba Busch Thor, Jan Björklund och Annie Lööf vill jag säga: Vi
kommer aldrig att låta er sätta lönerna i Sverige. Schas, iväg med er, ge fan
i våra kollektivavtal!
Nu väntar fyra nya år. Jag är tacksam och stolt men framförallt ödmjuk.
Det är som sagt inte det enklaste jobb som jag har haft, men det är det finaste som jag kan tänka mig – för jag tror på sammanhållning och solidaritet. Det är på något sätt livsnerven.
Mitt mål är att skapa möjligheter till samverkan och samordning, men jag
kan inte skapa samverkan och samordning, utan det kan bara ni. Jag vet att
när vi samverkar och samordnar oss är det bara fantasin som sätter gränserna.
Låt oss bli den maktfaktor som vi kan vara på svensk arbetsmarknad –
för medlemmarnas skull, inte för att vi ska ha makt utan för att vi ska ge
medlemmarna makt!
När vi driver frågor tillsammans är det ingen som kan stoppa oss. Nu
spottar vi i händerna och tar gemensamt ansvar för den kommande avtalsrörelsen. Nu måste vi alla ta i och bidra. Då kommer vi att kunna starta den
här kongressperioden i medvind.
Nu är det inte tid för internt käbbel. Nu är det tid för sammanhållning,
solidaritet och att alla bjuder till!
Tack för förtroendet – tack ska ni ha!
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Söndag 19 juni 2016

Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Susanna Gideonsson, valberedningens ordförande redogjorde för förbundens
förslag till styrelse och styrelsesuppleanter.

Beslut

Kongressen beslutade med acklamation
att till LOs styrelse välja
Byggnads
Johan Lindholm, ordinarie
Lars Hildingsson, suppleant
Patrik Östberg, suppleant
Torbjörn Hagelin, suppleant
Elektrikerna
Jonas Wallin, ordinarie
Per-Håkan Waern, suppleant
Ulf Carlsson, suppleant
Urban Pettersson, suppleant
Fastighets
Magnus Pettersson, ordinarie
Yvonne Nygårds, suppleant
Jari Visshed, suppleant
Ewa Edström, suppleant
GS
Per-Olof Sjöö, ordinarie
Madelene Engman, suppleant
Bo-Arne Andersson, suppleant
Camilla Lundh, suppleant
Handels
Susanna Gideonsson, ordinarie
Linda Palmetzhofer, suppleant
Elisabeth Brandt Ygeman, suppleant
Per Bardh, suppleant
HRF
Malin Ackholt, ordinarie
Pim Van Dorpel, suppleant
Per Persson, suppleant
Eva-Lotta Ramberg, suppleant

82 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

IF Metall
Anders Ferbe, ordinarie
Marie Nilsson, suppleant
Veli-Pekka Säikkälä, suppleant
Anna Jensen Naatikka, suppleant
Kommunal
Tobias Baudin, ordinarie
Per Holmström, suppleant
Lenita Granlund, suppleant
Lisa Bengtsson, suppleant
Livs
Hans-Olof Nilsson, ordinarie
Eva Guovelin, suppleant
Gerald Lindberg, suppleant
Solweig Larsson, suppleant
Musikerna
Jan Granvik, ordinarie
Thomas Bjelkerud, suppleant
Tommy Kaså, suppleant
Gunnel Persson, suppleant
Målarna
Mikael Johansson, ordinarie
Peter Sjöstrand, suppleant
Per-Arne Kjellström, suppleant
Martin Svensson, suppleant
Pappers
Matts Jutterström, ordinarie
Mikael Lilja, suppleant
Henry Heinoö, suppleant
Pontus Georgsson, suppleant
Seko
Janne Rudén, ordinarie
Anneli Jonsson, suppleant
Valle Karlsson, suppleant
Vakant
Transport
Lars Lindgren, ordinarie
Markus Pettersson, suppleant
Tommy Wreeth, suppleant
Marcel Carlstedt, suppleant
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Måndag 20 juni 2016

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslut

Kongressen beslutade med acklamation
att till revisorer och revisorssuppleanter välja
Revisorer
Ulf Andersson, IF Metall
Britta Lepp, Handels
Jan-Olof Gustavsson, Målareförbundet
Revisorssuppleanter
Stefan Zetterlund, Seko
Jeanette Nordström, Kommunal
Mikael Larsson, Livs

Val av valberedning
Lennart Borgkvist, revisor redogjorde för rösträkningskommitténs förslag till
valberedning. 12 nomineringar hade inkommit.

Beslut

Kongressen beslutade
att med acklamation välja till valberedning för
den kommande kongressperioden:
Susanna Gideonsson, Handels
Per Holmström, Kommunal
Patrik Östberg, Byggnads
Marie Nilsson, IF Metall
Malin Ackholt. HRF
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12. Ekonomi
Anförande

Kjell Ahlberg, LO: Kamrater, kongressdeltagare! En del av vår gemensamma
fackliga styrka är den finansiella styrkan. Den är viktig för att kunna utmana och stå upp för våra värderingar och kunna sätta kraft bakom orden.
En stabil ekonomi är viktig för vår trovärdighet i kampen för fackliga krav
och för att kunna förbättra för LO-förbundens medlemmar.
Vi har tidigare hört verksamhetsberättelserna, där både revisorer och
ordförande har vittnat om att LOs ekonomi är under kontroll. Dock måste
verksamheten fortfarande täckas genom avkastningen från den finansiella
verksamheten.
Varje nytt åtagande får ekonomiska konsekvenser i någon form. Ni vet
att pengar är som tandkräm: Det är lätt att göra av med den, men det är
svårt att få tillbaka grejerna i tuben.
De ekonomiska förutsättningarna förbättrades väsentligt i och med det
beslut som fattades av kongressen 2008. Då fattade kongressen beslut om
att förbundens avgift till LO skulle ha följsamhet med förbundets resursutveckling, och samtidigt beslutade kongressen om ett nytt kapitalkrav som
är relaterat till marknadsvärdet av LOs tillgångar.
Jag är stolt men inte nöjd när jag kan säga att den finansiella verksamheten har utvecklats stabilt och att kongressens kapitalkrav är uppfyllt för
kongressperioden. Det har också alltmer visat sig att LOs och förbundens
hållbarhetskrav i investeringarna kan bidra till bättre miljö och bättre arbetsförhållanden.
Vid förra kongressen sa jag att vi såg en positiv trend i medlemsutvecklingen. Det tänker jag säga i år också – det är bara att den är mer positiv i år.
Det arbete som är nedlagt i förbunden och de investeringar som LO-förbunden har gjort för att rekrytera medlemmar har äntligen börjat ge resultat.
Mot denna bakgrund har avgiftskommittén kommit fram till att underskottet i den fackliga verksamheten förväntas kvarstå och att delar av den
fackliga verksamheten fortfarande måste finansieras med avkastningen från
fastigheter och värdepapper.
Den framtida avkastningen bedöms vara tillräcklig för att både värdesäkra LOs tillgångar och finansiera den fackliga verksamheten de närmaste
åren. Medlemsutvecklingen kommer också att påverka LOs intäkter positivt.
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LOs avgiftskommitté föreslår därför
att kongressen fastställer principen om följsamhet mellan resursutvecklingen på förbunden och resursutvecklingen på LO,
att LOs finanskommitté får i uppdrag att årligen göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa
ett förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap och att
detta fortgår under kongressperioden,
att medlemsavgiften under 2017 och 2018 maximeras till nuvarande nivå
på 17:84 kronor per aktiv medlem och månad i avgiftsklass 2 samt att
representantskapet fastställer medlemsavgiften för 2019 och 2020,
att uppdra till LOs styrelse att utreda den långsiktiga nivån på LO-koncernens egna kapital och
att uppdrag till LOs styrelse att utreda förbundens indelning i avgiftsklasser.
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Nu ska vi göra det solklart för
alla i salen. Vad som har hänt är en förändring av avgiftskommitténs förslag till kongressen.
Det förslag som avgiftskommittén lämnade till LOs styrelse i våras har
vi besvarat och lagt till tre tilläggs-att-satser. Men nu har avgiftskommittén ändrat sig.
Vi har diskuterat det mellan förbunden. Vi hade ett extra sammanträde
i går och kom överens om att göra en kompromiss och frysa avgiften under
den tid som den kommande utredningen ska pågå.
Därför ställde sig styrelsen på mötet i går bakom det nya förslaget från
avgiftskommittén. Därmed drar vi tillbaka de tre tilläggs-att-satser som vi
hade under punkt 12.1. Styrelsen ställer sig alltså bakom det reviderade förslag som Kjell nyss föredrog i talarstolen.
Vi ska lämna ordet fritt på den här punkten. Som ni hörde från ordföranden har vi här också lagt in punkt 13.1, första att-satsen. Annars är det
risk att vi tar ett beslut nu om avgiftskommitténs förslag och sen om några
timmar börjar diskutera en sak som redan är beslutad. Vi ska alltid undvika
att fatta motstridiga beslut på kongressen.
Den behandling som vi ska ha nu på morgonen inbegriper alltså också
motion 13.1 första att-satsen, en motion från IF Metall och Kommunal som
handlar om medlemsavgiften – så att vi inte får motstridiga beslut.
Som ni förstår – eftersom vi fattade beslut i går och ändrade ståndpunkt
– har detta varit en fråga som vi har diskuterat mycket mellan förbunden.
Jag är väldigt glad att vi har funnit den här kompromissen, som gör att vi
nu i lugn och ro kan utreda LOs framtida organisation och kapitalbehov
och se hur mycket vårt kapital klarar.
Ni hörde i går från revisorerna – både den folkvalda och våra auktoriserade revisorer – att vi som tur är har väldigt bra ekonomi i LO. Det är inget
som vi ska ta åt oss äran för, utan det är generationer före oss som har sett
till att vi har kunnat betala för verksamheten.
Med det ställer sig LO-styrelsen bakom avgiftskommitténs reviderade
förslag och drar tillbaka sina tre tilläggs-att-satser under punkten 12.1.
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12.1 Avgiftskommitténs rapport
Avgiftskommitténs sammansättning och uppdrag

Inför kongressen 2016 har LOs avgiftskommitté haft till uppgift att utvärdera
frågan om förbundens avgift till LO under den kommande kongressperioden.
Avgiftskommittén har i sitt arbete även beaktat de kongressmotioner som
inkommit och som påverkar kommitténs uppdrag.
Under kongressperioden har LOs finanskommitté haft i uppdrag att årligen
göra en bedömning av utvecklingen av den genomsnittliga förbundsavgiften och
årligen redovisa ett förslag på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap.
Kommittén har bestått av:
––Kjell Ahlberg, ordförande, LO
––Ulf Andersson , IF Metall
––Leif Hjelm, Byggnads
––Lars Randerz, Kommunal
––Jari Visshed, Fastighets
––Lennart Borgkvist, Målarna
––Robert Eriksson, GS
––Henry Heiniö, Pappers
––Tommy Tillgren, Handels
––Lars Petersson, Seko
––Tommy Wreeth, Transport

Ekonomiskt läge

LOs ekonomi har under den gångna kongressperioden varit förhållandevis
stabil. Det fackliga resultatet har påverkats av kongressen 2012 och valen
2014. Förbundens medlemmar har minskat i antal vilket har påverkat förbundens avgifter till LO. Detta har, i viss mån, kompenserats av den förändring i förbundens avgift till LO som kongressen beslutade om 2008. Detta
år genomförde LO ett besparingsprogram som minskade kostnaderna 2009
och påverkade det fackliga resultatet positivt.
Under 2015 genomfördes en större omorganisation av LOs bolagsstruktur
för att effektivisera kapitalförvaltningen. Detta innebar att all kapitalförvaltning numera bedrivs genom LOs helägda dotterbolag, Bantorget Förvaltning AB. Alla kommentarer om kapitalförvaltningen beskriver därmed
verksamheten i dotterbolagen.
Aktiemarknaden har präglats av en konstant uppgång under kongressperioden med undantag för hösten 2015 då oron för situationen i Kina påverkade avkastningen negativt. Räntorna har, under hela kongressperioden,
legat på extremt låga nivåer. Avkastningen på de finansiella placeringarna
under perioden var cirka 10 procent per år.
Kapitalförvaltningens långsiktiga fokus är, och har varit, att skapa direktavkastning för att finansiera den fackliga verksamheten. Ett led i detta,
har under kongressperioden varit att utöka fastighetsportföljen. Fastighetsförvaltningens resultat för 2014 var 55 miljoner kronor.
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Tabell 1 beskriver enbart de kansliberoende nettokostnaderna och kan
inte jämföras med LOs resultat i årsberättelserna eftersom utgångspunkten
är att inkomster från medlemsavgifterna ska motsvara verksamhetskostnaderna. Siffrorna för 2015 och 2016 är budgeterat belopp.

Tabell 1 Verksamhetsresultat (mkr)
År		2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

Medlemsavgifter		 275

267

263

259

258

244

229

225

231

230

241

250

255

257

262

Verksamhetskostnader		365

354

340

324

349

305

333

264

295

310

349

340

329

310

− 345

− 86

− 77

− 65

− 97

− 61

− 104

− 39

− 64

− 57

− 82

− 67

− 46

− 53

− 84

Resultat
		

− 90

* Budgeterat

Medlemsavgifterna har inte, sedan 1999, täckt kostnaderna för den fackliga verksamheten. Vilket innebär att resultatet av kapitalförvaltningen årligen finansierat underskottet. Det finansiella resultatet i LO har sedan 2002,
i genomsnitt varit 74 miljoner kronor per år.

LOs egna kapital

Kongressen 2008 beslutade att LOs bundna egna kapital ska motsvara det
belopp som fanns i räkenskaperna vid utgången av 1999 och värdesäkras
genom att det, genomsnittligt över kongressperioden, ska finnas tillgångar
vars marknadsvärde minst är lika stort som det bundna egna kapitalet ökat
med konsumentprisindex från basår 2000. Det ursprungliga syftet med
värdesäkringen var att LOs styrelse skulle kunna ta kapitalavkastningen i
anspråk enligt en särskild beslutsordning utan att äventyra LOs kapitalbas.
Detta framgår av avgiftskommitténs rapport vid Kongressen 2000.
Det egna kapitalet ska betraktas som en fond att användas vid konflikt i
enlighet med LOs stadgar och ska också kunna tas i anspråk av LOs styrelse
för särskilda ändamål av stor vikt för LOs medlemmar.
LOs finansiella ställning bör vara så pass god att det finns stora säkerhetsmarginaler. Det innebär att LO ska kunna hantera oförutsedda händelser,
så som politiska beslut, stora minskningar av LO-förbundens medlemstal
och stora fall på kapitalmarknaderna. Dessutom är det viktigt att det finns
ekonomiska möjligheter till strategiskt viktiga insatser som till exempel
opinionsbildning och eventuella förändringar av verksamheten.
Förutom ovan nämnda finansiella förpliktelser kan LO också komma att
utbetala konfliktersättning. I enlighet med LOs stadgar § 18 mom 1–2 har
anslutna förbund rätt att hos LOs styrelse begära konfliktersättning i de fall
förbundet begärt och fått konflikttillstånd. Samma rätt att begära konfliktersättning gäller vid lockout, där lockouten föranletts av en stridsåtgärd
som godkänts av LOs styrelse. Enligt § 19 mom 1–2 kan LO också komma att
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utbetala konfliktbidrag på upp till 20 procent av utbetald konfliktersättning
vid strejk eller lockout i samband med förbundsgemensamma förhandlingar.
Sannolikheten att LO ska betala ut konfliktersättning i stor omfattning
är låg. Vid en analys av LOs medlemsförbund framgår att så gott som samtliga 14 förbund själva har en mycket god finansiell ställning och därmed på
egen hand kan hantera eventuella konflikter. Det finns dock förbund som
kan komma i den situationen att de behöver ansöka om stöd från LO. Det
gäller främst några av de till medlemsantalet mindre förbunden, vilket också
per automatik begränsar utbetalningarnas storlek.
Nedan redovisas det genomsnittliga marknadsvärdet av LOs tillgångar i
relation till det bundna egna kapitalet i miljoner kronor.
Marknadsvärdet är beräknat som koncernens egna kapital justerat för
övervärden med hänsyn taget till minoritetsandelar och latent skatt.

Tabell 2 Justerat eget kapital
År

2014

2013

2012

2011

2010
3 136 307

Eget kapital (tkr)

2 433 826

2 353 546

2 364 197

2 372 037

Övervärde fastighet

1 247 018

1 084 705

905 150

859 533

786 486

avgår minoritet

− 413 821

− 352 666

− 273 145

− 262 449

− 248 841

Övervärde intressebolag

261 710

260 148

263 882

292 868

293 826

Övervärde korta placeringar

357 904

272 581

110 817

186 229

− 5 664

Summa övervärde före skatt

1 452 811

1 264 767

1 006 704

1 076 181

825 807

Skatt 22 %

− 319 618

− 278 249

− 221 475

− 236 760

− 181 678

Justerat Eget Kapital exkl skatt

3 567 019

3 340 065

3 149 426

3 211 459

3 780 436

Det värdesäkrade egna kapitalet för 2014 uppgick till 1 447 miljoner kronor att jämföra med de genomsnittliga tillgångarna på 3 317 miljoner kronor.
Detta innebär att kongressens krav på eget kapital är tillgodosett.
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LO-avgiftens utveckling
Tabell 3 Medlemsintäkter (mkr)
År
Utfall

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

280

275

267

264

259

255

244

229

225

231

234

241

250

255

257

262

* Budgeterat

Medlemsintäkterna har i nominella tal minskat från 2001 till 2009, huvudsakligen på grund av minskat antal medlemmar i förbunden. Detta framgår av tabell 1 som redovisar LO-avgiftens utveckling. LO-kongressen 2008
beslutade att förbundens avgift till LO skulle ha följsamhet med förbundens
medlemsavgifter vilket resulterat i en förbättrad ekonomisk situation för
LO, trots vikande medlemstal.
Fram till 1990 beslutades avgiftens storlek per medlem årligen för att
1991 fastställas till 13,80 kronor per medlem och månad. Denna nivå gällde
fram till 2009.
Nedan redovisas avgiften per medlem och månad både nominellt och i
reala termer med basår 1980. Noteras bör, att trots höjningar av avgiften i
början av 1980-talet, minskade det reala värdet på grund av inflationen. Det
reala värdet har beräknats utifrån konsumentprisindex (KPI). En stor del
av LOs verksamhetskostnader är personalkostnader där löneutvecklingen
inte alltid överensstämmer med KPI.

Figur 1 LO-avgiftens storlek i kronor per medlem 1980–2016
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1991 låstes förbundens avgift till LO till 13,80 kronor per medlem och månad vilket visas i nedanstående graf. Minskat medlemsantal hos förbunden
och en avgift som realt minskade i värde varje år ansträngde LOs ekonomi
och därmed möjligheten till fackliga initiativ.

Figur 2 LO-avgiftens storlek i kronor per medlem 1992–2016
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Kongressen 2008 beslutade att höja avgiften för 2009 till 14,00 kronor
per medlem och månad samt att avgiften till LO därefter, skulle ha följsamhet med förbundens avgiftsutveckling. Detta har inneburit att värdet
av avgiften inte har urholkats av inflationen som i och för sig har varit blygsam de senaste åren.

92 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Figur 3 LO-avgiftens storlek i kronor per medlem 2008–2016
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Medlemsutvecklingen
Figur 4 Medlemsutvecklingen (aktiva medlemmar)
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Medlemsantalet har fram till 2014 fortsatt att minska, vilket till stor del
kan förklaras med strukturförändringar på arbetsmarknaden och att yngre
generationer har lägre anslutning än äldre. Under 2007 minskade medlemsantalet med 120 000 aktiva medlemmar. Det är den största minskningen
under perioden efter 1990. De förändringar i avgifterna till arbetslöshets-
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försäkringen som infördes 2007 påverkade även medlemsutvecklingen för
2008. Från och med 2009 har antalet medlemmar minskat i en lägre takt
för att öka marginellt 2015.

Avgiftssystem

Nuvarande avgiftssystem består av tre avgiftsklasser, där förbunden har
hänförts till de olika klasserna beroende på det relativa löneläget mellan förbunden med kompensation för deltidsarbete. Avgiften i klass 1 är 5 procent
högre än avgiften i klass 2 och i klass 3 är avgiften 5 procent lägre än i klass 2.
LOs avgiftskommitté har diskuterat frågan om indelning i avgiftsklasser och funnit att det inte finns skäl att ändra på indelningen för den kommande kongressperioden då varken förbundsstruktur eller det relativa löneläget förändrats men att kommande avgiftskommitté får i uppdrag att
under kongressperioden utreda frågan.

Tabell 3 Indelning av förbunden i avgiftsklasser
Klass 1 (+ 5 procent)	Klass 2	Klass 3 (− 5 procent)
Byggnads

GS

Elektrikerna

Livs	Handels

Fastighets

Pappers

IF Metall	Hotell- och restaurang

Målarna

Seko	Kommunal

	Transport	Musikerna

Sammanfattning och förslag

Underskottet i den fackliga verksamheten förväntas kvarstå under den kommande kongressperioden. Tidigare avgiftskommittéer har haft som utgångspunkt att verksamhetskostnaderna ska bestridas med medlemsavgifter men
tvingats konstatera att detta inte varit möjligt att kombinera med ambitionerna i den fackliga verksamheten. Förlusten i den fackliga verksamheten
kan långsiktigt lösas med ett större antal medlemmar eller genom att verksamheten inom LO anpassas till en nivå som bättre överensstämmer med
storleken på medlemsavgifterna.
Det är viktigt att LOs samtliga resurser används på ett effektivt sätt, det
avser även de finansiella resurserna. Avgiftskommittén föreslår därför att
den långsiktiga målsättningen för LOs ekonomi bör vara en ekonomi i balans, beräknat på resultatet efter kapitalavkastning, bokslutsdispositioner
och skatt, samtidigt som man värdesäkrar det egna kapitalet.
Utifrån beräkningar av den framtida avkastningen på fastigheter och
värdepapper, gör avgiftskommittén bedömningen att LO under nästkommande kongressperiod, utan en höjning av den centrala LO-avgiften, säkrar
nuvarande nivå på finansieringen av den fackliga verksamheten samtidigt
som LOs egna kapital per 2014 värdesäkras. Det finns dessutom marginal i
beräkningarna som ger utrymme till särskilda insatser samtidigt som LOs
ekonomi uppfyller kravet på att långsiktigt ha en ekonomi i balans.
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I koncernen finns ett ansamlat eget kapital som överstiger det krav på
eget kapital i LO som tidigare kongress fattat beslut om. Avgiftskommittén
anser att även koncernens egna kapital ska tas i beaktande vid kommade
krav på LOs egna kapital.
För kongressen 2016 har ett antal motioner inkommit som berör LOs
framtida fackliga verksamhet, organisation och finansiering. I första hand
är det en motion från IF Metall och Kommunal som varit föremål för diskussion.
Motionärerna föreslår:
att LOs medlemsavgift enligt § 13 i nuvarande stadgar från och med 2017
maximalt får uppgå till 17,84 kronor per aktiv medlem och månad i avgiftsklass 2 samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att utreda den långsiktiga nivån på LO-koncernens egna kapital.
Den försiktigt positiva trenden i förbundens medlemsutveckling innebär
att intäkterna till LO inte minskar i samma takt som tidigare, samtidigt
som LOs och LO koncernens finansiella status gör det möjligt att begränsa
avgiften till förbunden på nuvarande nivå. Avgiftskommittén ställer sig
därför positiv till motionen.
Det finns dessutom motioner med förslag på att utreda LOs framtida roll.
Avgiftskommittén anser att det är rimligt att utredningen genomförs och att
detta kan ske inom ramen för nuvarande nivå på den centrala LO-avgiften.
Medlemsavgiftens konstruktion med följsamhet mellan förbundens och
LOs avgiftsutveckling har tillämpats sedan verksamhetsåret 2009. LOs finanskommitté har årligen redovisat förslag till LOs representantskap, om
förbundens avgift till LO. Detta har visat sig vara ett robust system som
delvis löst problematiken med den negativa reala utvecklingen. Avgiftskommittén anser att nuvarande hantering med följsamhet är positivt och att
den bör fortsätta under kongressperioden huvudsakligen för att bedöma om
förbundens resurser per medlem minskar, dock med den begränsningen att
LO-avgiften under kongressperioden maximeras till 2016 års nivå.
LOs avgiftskommitté föreslår:
att kongressen fastställer att principen om följsamhet mellan resursutvecklingen på förbunden och resursutvecklingen på LO och att LOs finanskommitté får i uppdrag att årligen göra en bedömning av utvecklingen
av den genomsnittliga förbundsavgiften och årligen redovisa ett förslag
på LO-avgiftens storlek till LOs representantskap, fortgår under kongressperioden,
att LOs representantskap får fullmakt att årligen pröva frågan om LO-avgiftens storlek men med beaktande av,
att nuvarande avgift i Klass 2 maximeras till 17,84 kronor per aktiv medlem
och månad under kongressperioden,
att uppdra till LOs styrelse att utreda den långsiktiga nivån på LO-koncernens egna kapital samt
att uppdra till LOs styrelse att utreda förbundens indelning i avgiftsklasser.
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Utlåtande
Avgiftskommittén beskriver utvecklingen av LOs ekonomi. Av rapporten framgår att
konstruktionen av förbundens avgift till LO har kompenserat den reala förändringen
under kongressperioden. Det framgår också att det positiva resultatet av förmögenhetsförvaltningen ökat LOs förmögenhet. Medlemsantalet i förbunden har minskat
under kongressperioden men utvecklingen det senaste året är positiv. Kostnaderna för
den fackliga verksamheten speglar styrelsens ambitionsnivå och behovet av facklig
verksamhet, i tider av politisk osäkerhet, är stort.
Vid LOs kongress 2012 fattades beslut om att kapitalet kan tas i anspråk för att
finansiera investeringar och facklig verksamhet, när det bundna egna kapitalet värdesäkrats. Styrelsen gör bedömningen att kostnaderna för den fackliga verksamheten
delvis måste täckas med avkastningen från kapitalet, även under nästa kongressperiod
och att en utvärdering bör göras avseende nivån på det bundna egna kapitalet.
LOs styrelse har tidigare besvarat motioner som berör förbundens avgift till LO. I
motionsvaret föreslås att de frågor som avgiftskommittén lyfter läggs in i en övergripande utredning om LOs verksamhet och finansiering.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att godkänna avgiftskommitténs rapport samt
att föreslå kongressen att besluta enligt avgiftskommitténs förslag med tillägget
att förbundens avgift till LO maximeras till 17,84 kronor per medlem och månad i
avgiftsklass 2, för verksamhetsåret 2017
att LOs representantskap får i uppdrag att utifrån utredningen pröva förbundens
avgift till LO för resterande del av kongressperioden.

I debatten deltog
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse
Anders Ferbe, LOs styrelse
Per Holmström, Kommunal
Följande förslag förelåg
––Avgiftskommitténs reviderade förslag,
–– Styrelsens bifall till avgiftskommitténs reviderade förslag,
––Anders Ferbe, LOs styrelse yrkande om bifall till styrelsens förslag,
––Per Holmström, Kommunal yrkande om bifall till styrelsens förslag.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla avgiftskommitténs reviderade förslag.
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12.2 LO-bank
Motion 12.1
12.1
Bankverksamhet
Industrifacket Metall avd 13 Bergslagen
Vi har märkt av ett vikande intresse från Swedbank att samarbeta med
IF Metalls medlemmar.
Medlemmar och förtroendevalda inom förbundet föreslår att LO öppnar
bankverksamhet för att se till medlemmarnas intresse, inte storfinansens,
vilket tycks vara dagens agenda.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO öppnar bankverksamhet.
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Utlåtande motion 12.1
12.1
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO öppnar bankverksamhet.
Motionären tar upp behovet av konkurrenskraftiga banktjänster för löntagarna som tillvaratar löntagarnas intresse och behov av service. Ett sätt att uppnå detta är att skapa
en fackföreningsägd bank.
Frågan om att inrätta en LO- eller arbetarägd bank har behandlats på flera
LO-kongresser, senast vid kongressen 2012.
Vid LOs Demokratikongress 2000 fick styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillfredsställa kraven på någon form av LO-Bank. LOs styrelse tillsatte
därför en arbetsgrupp som försökt förtydliga hur LO ska kunna medverka till ökad
medlemsnytta och välfärd för sina medlemmar inom bankområdet. Arbetsgruppen
bearbetade totalt sex olika alternativ för hur LO skulle kunna lösa LO-medlemmarnas
behov av banktjänster. Ett av alternativen var att stifta en ny bank på egen hand.
Utredningen redovisade inför LO-kongressen 2004 en analys utifrån kraven på formell
struktur, kapital, kompetens och organisation, distributionskanaler samt produktoch tjänsteutbud.

Arbetsgruppen föreslog för LO-kongressen att förkasta alternativet om att stifta en
egen bank med motiveringen att en sådan etablering binder huvuddelen av LOs och
förbundens kapital och att det måste tillskapas en omfattande administrativ organisation. En banketablering är också förknippat med hög ekonomisk risk och kommer inte
på flera år att kunna bära sina egna kostnader. Frågan om ekonomisk risk och behovet
av kapital har ytterligare accentuerats i och med det rådande ränteläget och de senaste
årens finansiella kriser.
LO-kongressen 2004 beslutade att följa utredningens förslag.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 12.1.

Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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12.3 Ersättningsregler/Medlemsförmåner
Motionerna 12.2–12.6 samt motion 14.94 andra att-satsen
12.2
Gemensam tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Med en ny arbetsmarknad där anställningen i ett företag blir allt mer osäker,
tillfällig eller kortvarig ställs nya krav och uppgifter på facken. Ska anslutningsgraden kunna hållas hög måste arbetstagarna både känna att facken
hjälper individen och ger trygghet. Det innebär till exempel att förbunden
har praktiska och tydliga gränser mellan vem som organiserar vem och var
men också att det är lätt att byta förbund om man bytt jobb. Det borde
också vara så att fackförbunden skapar mesta möjliga likheter i väsentliga
frågor för medlemmarnas trygghet för att tillsammans kunna hålla organisationsgraden så hög som möjligt. En av flera sådana frågor är den til�läggsförsäkring till a-kasseersättning som några men inte alla förbund har.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med alla medlemsförbund till nästa kongress utreder
möjligheten att skapa en gemensam tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen samt
att LO på nästa kongress lägger fram ett förslag om tilläggsförsäkring baserad på de gemensamma överläggningarna med de 14 förbunden inom
LO.

Utlåtande motion 12.2
12.2
att LO tillsammans med alla medlemsförbund till nästa kongress utreder möjligheten
att skapa en gemensam tilläggsförsäkring till a-kasseersättningen samt
att LO på nästa kongress lägger fram ett förslag om tilläggsförsäkring baserad på de
gemensamma överläggningarna med de 14 förbunden inom LO.
Motionären vill att LO under kommande kongressperiod utreder möjligheten att skapa
en för LO-förbunden gemensam tilläggsförsäkring till arbetslöshetsförsäkringen samt
att ett förslag om en sådan försäkring presenteras på LOs nästa kongress (år 2020).
Sedan 2007 finns ett ramavtal mellan LO och Folksam om kompletterande inkomstförsäkring för LO-förbunden. Från starten anslöt sig Byggnads, Elektrikerna, Handels,
Kommunal, Livs, Målarna, Seko, och Transport. På grund av snabbt ökande arbetslöshet till följd av finanskrisen 2009–2010 och därmed kraftigt höjda försäkringspremier,
blev Byggnads och Målarna tvungna att säga upp sina inkomstförsäkringar. Därefter
har GS-facket startat en inkomstförsäkring.
Det innebär att Elektrikerna, GS-facket, Handels, Kommunal, Livs, Seko och
Transport, det vill säga sju av LOs förbund, erbjuder inkomstförsäkringar.
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Varje förbund inom LO beslutar alltså själv om anslutning till inkomstförsäkringen
enligt ramavtalet mellan LO och Folksam. Det viktigaste skälet till att alla LO-förbund
inte har anslutit sig beror på höga arbetslöshetsrisker och att premierna till medlemsfinansierad inkomstförsäkring därmed också riskerar att bli höga. Dessutom visar
inkomstförsäkringens villkor att det är svårt att skapa en rimligt bra försäkring om
utgångspunkten ska vara att de som har störst behov av försäkringen själva ska finansiera den. Villkoren är sämre än vad som är möjligt med en statlig finansiering. Detta
trots att arbetslöshetsförsäkringens villkor också har försämrats kraftigt sedan 2007.
Det har lett till att allt färre arbetslösa har rätt till inkomstrelaterad a-kasseersättning vid
arbetslöshet. Det innebär också att allt färre kan eller skulle kunna få kompletterande
ersättning från en inkomstförsäkring.
Vägen till att de allra flesta löntagare ska omfattas av ekonomiskt skydd vid arbetslöshet går främst genom förändrade kvalificeringsvillkor och förändrade regler för deltidsarbetslösa i arbetslöshetsförsäkringen. Ett viktigt steg för att återupprätta inkomstbortfallsprincipen i arbetslöshetsförsäkringen togs vidare den 7 september 2015. Då
höjdes nivån på vilka inkomster som är försäkrade de första 100 ersättningsdagarna till
25 000 kronor per månad. LO behöver vara pådrivande för fler takhöjningar, men också
för att ersättningsnivån ska vara 80 procent av tidigare lön under hela arbetslöshetsperioden (se motionsutlåtanden i avsnitt 17.3.1, Arbetslöshetsförsäkringen).
I dagsläget är det inte en förändrad inkomstförsäkring som är det centrala för att LOs
medlemmar ska få gott ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Det centrala är istället att
påverka politiken för att få till stånd förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen.
LOs styrelse ser det som viktigt att bevaka utvecklingen och statistiken för de LO
medlemmar som uppfyller kravet för rätt till ersättning ur den statliga arbetslöshetsförsäkringen. Skulle behov och intresse finnas av en ny kompletterande inkomstförsäkring där alla förbund vill ansluta sig, anser LOs styrelse att det inte finns anledning att
vänta till nästa kongress med att utreda och skapa denna försäkring.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 12.2 besvarad.
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12.3
Tillägg i hemförsäkringen
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Kvinnor är den grupp som är mest utsatt för våld i hemmet. Denna grupp
drabbas allra hårdast när det visar sig att hemförsäkringen inte gäller vid
våld i hemmet av nära anhörig.
Det är ett litet undantag i hemförsäkringen som i slutändan får förödande konsekvenser.
”Sker misshandeln av en närstående som dessutom är skriven på samma
adress som offret så blir det nästan omöjligt att få ut någon ersättning från
försäkringen.”
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska få till stånd en förändring i försäkringsavtalet i våra hemförsäkringar gällande överfall/misshandel så att försäkringarna gäller även om
offret är skrivet på samma adress som gärningsmannen/-kvinnan.

Utlåtande motion 12.3
12.3
att LO ska få till stånd en förändring i försäkringsavtalet i våra hemförsäkringar gällande överfall/misshandel så att försäkringarna gäller även om offret är skrivet på
samma adress som gärningsmannen/-kvinnan.
Motionären tar upp rätten till ersättning vid våld i hemmet av nära anhörig.
I dag får offret inte ersättning om förövaren är en nära anhörig skriven på samma
adress.
Folksam, LO och förbunden träffas två gånger per år och denna fråga, om rätt till
ersättning vid våld i hemmet, har varit uppe för diskussion vid ett par av dessa möten.
Problemet är hur det ska säkerställas att det är offret som verkligen får ersättningen.
Det är stor risk att det är förövaren som lägger beslag på ersättningen för kränkningen
som gjorts.
LOs styrelse ser det som en viktig fråga, att offret vid våld i hemmet av nära anhörig
får ersättningen och att Folksam och LO säkerställer hur detta ska göras.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 12.3.
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12.4
En barnförsäkring som alla har råd med
Handelsanställdas förbund avd 17 Karlstad
I dag finns inte ett billigare alternativ till barnförsäkring. Förut fanns det
genom Folksam ett billigare alternativ för föräldrar som inte hade råd att
teckna försäkring för sina barn. Men av olika skäl så har Folksam tagit
bort den billiga försäkringen för att kunna konkurrera med de övriga aktörerna. Resultatet blev att man har en väldigt bra barnförsäkring men till
en mycket högre premie, som i sin tur leder till att ensamstående föräldrar
med dålig ekonomi inte har råd att ha någon försäkring alls. Deras barn
står helt utan skydd.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med Folksam jobbar fram ett billigare alternativ till
barnförsäkring,
att LO tillsammans med Folksam tar fram en barnförsäkring som bygger
på solidaritet samt
att premien ska vara procentuellt baserad på vad man tjänar och att alla får
en lika bra barnförsäkring.
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Utlåtande motionerna 12.4 samt 14.94 andra att-satsen
12.4
att LO tillsammans med Folksam jobbar fram ett billigare alternativ till barnförsäkring,
att LO tillsammans med Folksam tar fram en barnförsäkring som bygger på solidaritet
samt
att premien ska vara procentuellt baserad på vad man tjänar och att alla får en lika
bra barnförsäkring.
14.94 andra att-satsen
att LO ska arbeta för att ta bort 65-årsgränsen inom medlemsförsäkringarna som
Folksam erbjuder så att de ger fullgott försäkringsskydd så länge medlemmarna är
yrkesaktiva.
Motionärerna vill att LO tillsammans med Folksam tar fram en billigare barnförsäkring
än den som Folksam nu erbjuder som medlemstillval och att medlemsförsäkringarna
gäller under yrkesverksam tid.
Folksam har vid de årliga Folksam, LO och förbundsträffarna de senaste två åren
beskrivit dåvarande barnförsäkring. Folksam har haft viljan att utveckla försäkringen
då färre tecknat den billigare möjligheten av försäkring. En större redovisning av
innehåll i den dåvarande och förslag på nya har krävts av LO och förbunden, även jämförelse med övriga marknaden begärdes. Folksam har redovisat hur ersättningsmöjligheterna sett ut, hur många prisbasbelopp föräldrar valt att teckna och övrigt innehåll.
Både innehåll och kostnadsökning för förändring av barnförsäkring har redovisats för
LO och förbunden.
Det bildades en mindre arbetsgrupp där LO och några förbund medverkat och gruppen har träffats vid ett flertal tillfällen. Gruppens uppdrag var att analysera förslaget
på ny barnförsäkring och vilken effekt denna skulle få för förbundens medlemmar.
Resultat från arbetsgruppen har redovisats vid nästa möte med Folksam, LO och förbunden. Den stora diskussionen vid redovisning av resultatet har varit just kostnadsökningen för den nya försäkringen.
Vid beslutsmötet, hösten 2015, om förändring av barnförsäkringen ställde sig närvarande förbund enhälligt bakom beslutet att erbjuda sina medlemmar den förbättrade
barnförsäkringen. Då alla närvarande förbund ställt sig bakom den nya kompletterande
barnförsäkringen anser LOs styrelse att det inte finns behov av en billigare enklare
barnförsäkring.
De medlemsförsäkringar Folksam erbjuder LO-förbunden är i dag olika konstruerade
och kan gälla under olika tid beroende på vilket LO-förbund man är medlem i. Folksam,
LO och förbunden är medvetna om arbetslivets förändringar med yrkesaktiva i högre
ålder, över 65 år. Arbete pågår med att se över hur medlemsförsäkringarna ska kunna
följa yrkeslivet och inte avslutas vid viss ålder.
LOs styrelse anser det viktigt att medlemsförsäkringar och dess innehåll löpande
ses över och vid behov förändras till vad förbundens medlemmar behöver.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 14.94 andra att-satsen samt
att avslå motion 12.4.
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12.5
Konsekvensanalys vid framtagande av LO-gemensamma förmåner
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
LO-gemensamma förmåner är ett bra sätt att ge många medlemmar bra
erbjudanden. Dock anser vi att det inte får ske på bekostnad av miljö och
klimat. Erbjudanden med till exempel billigare bensin ska inte förekomma.
Vi välkomnar däremot bra förmåner vad gäller till exempel klimatsmarta
lösningar, tjänster och kultur.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska göra en miljö- och klimatkonsekvensanalys vid framtagandet av
samtliga förmåner.

Utlåtande motion 12.5
12.5
att LO ska göra en miljö- och klimatkonsekvensanalys vid framtagandet av samtliga förmåner.
Motionären föreslår att LO ska göra en miljö- och konsekvensanalys vid framtagandet av förmåner för förbundens medlemmar. Med hänvisning till att förmånerna inte ska påverka miljön negativt.
Förmåner för LO-förbundens medlemmar hanteras inom ramen för LO Mervärde som är ett samarbete mellan tio
LO-förbund för att skapa förmåner i medlemskapet. De förbund som ingår i samarbetet har samlat ihop förmåner som
både är lika för alla, men också specifika för varje förbund under det gemensamma paraplyet LO Mervärde. Genom samarbetet kan LO-kollektivet utöva och utveckla en konsumentmakt som är ekonomiskt fördelaktigt för medlemmarna och
en kvalitetsstämpel då LO Mervärde ställer strikta etiska riktlinjer gentemot leverantörerna. De etiska riktlinjerna är krav
på kollektivavtal, att ILO-konventionerna följs och att skatt och sociala avgifter betalas. Att utnyttja den gemensamma
konsumentmakten innebär att LO-förbundens medlemmar får tillgång till nya möjligheter till bättre priser på försäkringar, banktjänster och därmed får pengar över till annat. Bland medlemsförmånerna finns även avtal med resebyråbolag,
bensinbolag samt hotell.
Miljöanalyser görs i dag på flera forskningsinstitut i Sverige. Sveriges Lantbruksuniversitet har till exempel regeringens uppdrag att fortlöpande bedriva miljöanalys för att därigenom få kunskap om effekterna av naturresursanvändningen. Miljöanalys är ett komplext forskningsområde som kräver stora resurser och långsiktigt arbete för att kunna härleda
effekterna av en viss handling.
All konsumtion leder till effekter på miljön. Effekter som är svåra att kvantifiera och se de långsiktiga konsekvenserna
av. Det är ännu mer komplicerat att analysera effekterna på miljön utifrån en eventuell ökad konsumtion till följd av minskade kostnader för LO-förbundens medlemmar. Detta är analyser som det inte är möjligt att göra inom LOs organisation.
Det huvudsakliga syftet med medlemsförmånerna är att förbättra medlemmarnas vardag och beslutet att utnyttja dessa
förmåner, kanske som ett bättre miljömässigt alternativ, kan endast fattas av den enskilda individen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 12.5.
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12.6
Förnyelsebar energi i LO
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Att använda förnyelsebar energi är ett smart och enkelt sätt att göra skillnad.
Det är inget som syns, men har stor påverkan på klimatet. LO bör se över
energiförbrukning i lokaler de äger och hyr. Därför anser vi det viktigt att
byta till grön förnyelsebar el där vi har möjlighet till det.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO, i distrikten och centralt, i den mån det är möjligt ska använda förnyelsebar energi.

Utlåtande motion 12.6
12.6
att LO, i distrikten och centralt, i den mån det är möjligt ska använda förnyelsebar energi.
Motionären föreslår att LO ska se över energiförbrukningen i de lokaler LO äger och hyr med syftet att minska klimatpåverkan och att använda förnyelsebar el i den mån det är möjligt.
LOs styrelse har fattat beslut om en policy som gäller för LOs och LO-koncernens fastighetsverksamhet. Där har
nedanstående miljörelaterade mål beslutats.
Koncernbolagen ska i sin verksamhet sträva efter att nedanstående mål uppfylls och tillse att detsamma i möjligaste mån iakttas av förvaltare, entreprenörer och hyresgäster och övriga kontraktsparter till Koncernbolagen.
–– att följa vid var tid tillämplig miljö- och energilagstiftning, förordningar och riktlinjer från myndighet.
–– att minska energianvändningen i fastigheterna och använda klimatneutrala media om möjligt med ursprung i förnybara resurser.
–– att tillhandahålla bra inomhusklimat där man strävar efter att minska energianvändningen genom att bland annat
använda effektiviserad styrning och miljömärkta produkter.
–– att vid löpande och planerat underhåll samt om- och tillbyggnader tillse att miljömärkta produkter används i så stor
utsträckning som möjligt.
–– att erbjuda hyresgästerna goda och effektiva återvinningsmöjligheter på fastigheterna och
–– att minska kemikalieanvändningen och hanteringen av övriga miljöfarliga ämnen på fastigheterna.
Nedan redovisas ett antal exempel på åtgärder som genomförts eller planeras i delar av LOs fastighetsbestånd. Byte
av styr- och reglerutrustning, installation av närvarogivare, utbyte av fönster till energiglas och nya tilluftsaggregat.
Generellt arbetas det med optimering av drifttider med hänsyn till verksamhet och energieffektiva produkter. För
lokalerna vid Norra Bantorget kommer all elektricitet från förnyelsebara källor.
För hyrda lokaler är energifrågan oftast en ekonomisk fråga för fastighetsägaren där minskad energiförbrukning är ett sätt att minska lokalkostnaderna. Användandet av förnyelsebar energi i förhyrda lokaler är svårare att
påverka för hyresgästen och är huvudsakligen fastighetsägarens ansvar.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 12.6.
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Följande förslag förelåg
Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 13
Vårt uppdrag
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13. Vårt uppdrag
Anförande

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande: Kära vänner, kongresskamrater,
presidium! Nu går vi in på punkt 13, Vårt uppdrag, som är en av de frågor
som vi brukar prata mest om på kongresserna, nämligen hur vi organiserar
vårt fackliga arbete.
”Tillsammans är vi starka” är den rubrik som vi har valt för den här punkten. Det är inte så konstigt, eftersom det är vår organisation som driver vår
utveckling och det alltid har varit så.
Vi har bakom oss en kongressperiod där vi har genomfört stora förändringar i LOs organisation. Det var efter beslut på förra kongressen som vi
gjorde dessa förändringar.
Den stora förändringen gäller hur LO är organiserad ute i våra kommuner.
Beslutet på förra kongressen var att vi ska ha ett LO-fack i varje kommun.
Vi ska ha lokal verksamhet i varje kommun.
Det är glädjande att arbetet nu börjar och går allt bättre. Till exempel
vet vi att man i Skåne nu har ungefär dubbelt så många förtroendevalda i
LO-facken lokalt än vi hade för fyra år sen. Det är där vi i styrelsen gör bedömningen att den fackliga verksamheten behövs allra mest.
Jag tror att vi ska ta det på allvar, och det gäller både LO och förbunden.
Vi ser att ju närmare medlemmarna vi organiserar vår verksamhet, ju större
möjlighet har vi att få ett genomslag.
Tittar man på statistiken över vår organisering ser man ett mycket tydligt samband: Där det finns lokal facklig närvaro – en klubb, en sektion, ett
avdelningsombud, ett skyddsombud eller andra fackligt förtroendevalda
ute i verksamheten – är vi väldigt välorganiserade. Men ju längre från den
enskilda medlemmen vi kommer i vår organisation, desto svårare har vi att
upprätthålla vår organisationsgrad.
Inför den här kongressen har det kommit många olika motioner om LOs
framtida organisation. Vi brukar ta upp dem på kongresserna, debattera och
diskutera dem och fatta beslut. Men inför den här kongressen ser vi att det
spretar väldigt mycket i uppfattningarna från förbundet.
Vi har från den ena änden – jag ska inte säga ytterligheten, för det tycker
jag verkligen inte att det är – en motion från Transport som säger att den
långsiktiga lösningen på vår organisering är att vi slår ihop alla förbund
till ett LO. Jag kunde kanske yrka bifall till det, men jag skulle nog få visst
motstånd i lokalen om jag gjorde det, så det är naturligtvis inget jag gör.
Å andra sidan har vi motioner där man kräver att vi ska göra stora förändringar och att distrikten inte längre ska vara juridiskt enskilda organisationsdelar av LO.
När vi har den typen av spretighet – och dessutom har med oss en stor
förändring från förra kongressen, till exempel hur vi är representerade i
LO-styrelsen – tror vi från styrelsen att det är dags att göra en ordentlig
översyn av LOs organisation.
Men det låter sig ju inte göras på en kongress, kamrater, utan som alltid
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när vi ska göra stora förändringar måste vi noggrant, ordningsamt och i lugn
och ro utreda och låta er vara med i beredningen om hur vi ska organisera
oss i framtiden, för att under kongressperioden ta fram ett gemensamt förslag. Vi ska ju alla leva med LOs framtida organisation.
Det gäller egentligen alla områdena, alltifrån hur vi jobbar med facklig
utbildning, hur vi jobbar med organisering, hur vi jobbar med att hjälpa folk
att byta organisation mellan förbund – det vet vi är ett stort problem inte
minst för våra unga medlemmar, och fortfarande tappar vi många bara därför
att de byter från en arbetsplats till en annan och de är organiserade i olika
förbund – till registerproblem med automatiska överföringar oss emellan.
En grundläggande uppgift för oss är gränsdragningsfrågorna, att vi klarar
av att ha en diskussion mellan oss som gör att vi lever med vår federation.
Vi är ju aldrig, hörni, starkare i LO än vad våra 14 förbund ger oss mandat
till – aldrig starkare än det mandat vi får av er som sitter här inne från de 14
förbunden i LO. Jag tror att vår federation verkligen behöver fundera över
hur vi ska organisera oss i framtiden.
LO-styrelsens förslag – när det gäller organisationsmotioner, förändringar i stadgar, förändringar i styrelsens sammansättning och nu senast från i
morse också LOs framtida ekonomi – är att vi efter kongressen skyndsamt
tillsätter en utredning tillsammans med er, tillsammans med förbunden,
som jobbar skyndsamt med att titta över, analysera och lägga fram ett nytt
förslag om hur vi ska vara organiserade i framtiden.
Det är inte första gången som LO gör en organisationsöversyn. Vi tror
att de stora frågor som vi har just nu gör att det pockar på. Vi behöver verkligen analysera noggrant.
På alla områden i dag avslutar jag med att yrka bifall till styrelsens utlåtande.
***
Ingela Edlund, LOs vice ordförande: Kongresskamrater! Stadgarna kommer i
och för sig som nästa delpunkt på det här området, men eftersom de hänger
ihop med den utredning som styrelsen föreslår tänkte jag föredra styrelsens
förslag om stadgarna redan nu.
Vi har i vanlig ordning haft en stadgekommitté bestående av representanter för alla förbund. Vi började arbetet ganska tidigt och gick igenom
stadgarna punkt för punkt för att se om det fanns behov av justeringar. Vi
hittade ganska många punkter där vi kände att vi i alla fall behövde diskutera.
Men när vi så småningom tog upp diskussionen i tvärfackliga rådet och
därefter i styrelsen insåg vi att vi ville landa i den här utredningen om framtida roll och organisation vad gäller alla frågor som rör hur många förbund
vi ska ha, om distrikten ska vara juridiska personer, vad man egentligen ska
syssla med på alla nivåer och vilka roller vi ska ha.
Då krympte vår lista i stadgekommittén till tre områden där vi föreslår
förändringar, och de förslagen har också styrelsen ställt sig bakom.
Den första delen rör ekonomichefen. Det är egentligen en renlighetsförändring.
Det känns lite märkligt att stadgarna pekar ut en anställd på ett kontor.
Ansvaret ligger ändå hos styrelsen, så vi har valt att byta till en formulering
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om att styrelsen delegerar det ekonomiska ansvaret eller den ekonomiska
hanteringen. Det innebär konsekvensändringar i några andra paragrafer,
där ordet ”ekonomichef” helt enkelt tas bort ur stadgarna.
Detta innebär inga praktiska förändringar, i alla fall inte omedelbart.
Men vi tycker ändå att det är styrelsens och ledningens uppgift att se till
den interna organisationen på kontoret.
Den andra punkt där vi föreslår förändring gäller valberedningen. Det
är en anpassning till den praxis som har rått under senare år.
I nuvarande stadgarna står det att vi till valberedningen ska välja fem
ordinarie och tre suppleanter till dem. Men när ordinarie ledamöter har avgått ur valberedningen av ett eller annat skäl har representantskapet fyllt
på med dem som inte har varit suppleanter.
När vi ändå har representantskap två gånger om året och man har möjlighet att fylla på valberedningen den vägen föreslår vi att suppleanterna tas
bort. Det tycker vi är en rimlig ordning. I samband med det föreslår vi att
beslutet under det momentet, mom. 11 under § 4 Kongressen, blir omedelbart
justerat, så att vi kan genomföra valet så på den här kongressen.
Den tredje förändringen är rent praktisk. Det handlar om när förbunden ska redovisa sina medlemstal. Med den nya tekniken klarar vi av att få
in medlemssiffrorna i slutet på januari i stället för slutet på februari. Det
ger styrelsen bättre tid att bearbeta de siffror som kommer in inför jobbet
med verksamhetsberättelserna.
Jag yrkar bifall till styrelsens förslag till nya stadgar.
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13.1 Stadgar
I förslaget till nya stadgar (grå ruta) har formuleringar i de nuvarande stadgarna som föreslås utgå strukits över. Förslag till ny text anges med fetkursiv stil. Detta kan dels vara en ny formulering av en tidigare text eller
en helt ny text.

§ 4 Kongressen
Mom 11. Valberedning
Ordinarie kongress väljer en valberedning på
5 ledamöter, varav en sammankallande, samt
3 suppleanter. Valberedningen ska under kongressperioden förbereda de val som ska förrättas av representantskapet samt de val som ska
ske under följande kongress.
Avgår ledamot eller suppleant i valberedningen under kongressperioden väljer representantskapet ersättare för denna.

Mom 11. Valberedning
Ordinarie kongress väljer en valberedning på
5 ledamöter, varav en sammankallande, samt
3 suppleanter. Valberedningen ska under kongressperioden förbereda de val som ska förrättas av representantskapet samt de val som ska
ske under följande kongress.
Avgår ledamot eller suppleant i valberedningen under kongressperioden föreslår LOs
styrelse väljer representantskapet ersättare för
denna.

§ 7 Firmateckning
Styrelsen utser de personer som får teckna
Landsorganisationens i Sverige firma. Firmateckning är giltig endast när firman tecknats
av två i förening, varav en ska vara ekonomi
chefen eller ledamot av styrelsen. Bemyndigande som firmatecknare gäller tills vidare och
kan när som helst återkallas av styrelsen. Firmatecknare har inte rätt att utan särskilt bemyndigande av styrelsen inköpa eller avyttra
fast egendom för LOs räkning. Inte heller får
firmatecknare belasta LOs fasta egendom med
inteckning för gäld eller för LOs räkning uppta eller bevilja lån.

Styrelsen utser de personer som får teckna
Landsorganisationens i Sverige firma. Firmateckning är giltig endast när firman tecknats
av två i förening, varav minst en ska vara ekonomichefen eller ledamot av styrelsen. Bemyndigande som firmatecknare gäller tills vidare
och kan när som helst återkallas av styrelsen.
Firmatecknare har inte rätt att utan särskilt
bemyndigande av styrelsen inköpa eller avyttra fast egendom för LOs räkning. Inte heller
får firmatecknare belasta LOs fasta egendom
med inteckning för gäld eller för LOs räkning
uppta eller bevilja lån.
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§ 9 Ekonomisk förvaltning och
räkenskaper
Mom 6.

Mom 6.

Ekonomichef

Mom 6. Ekonomichef
Ekonomichefen ska i enlighet med dessa stadgar och styrelsens föreskrifter handha den
ekonomiska förvaltningen och förvaltningen
av LOs fastigheter samt handlägga med ekonomiförvaltningen sammanhängande korrespondens.
Ekonomichefen ska på LOs bekostnad garantiförsäkras.

Ekonomichef Ansvar

Mom 6. Ekonomichef Ansvar
För ekonomisk förvaltning och räkenskaper
ansvarar styrelsen. Styrelsen utser anställd
eller ledamot av styrelsen som, Ekonomichefen ska i enlighet med dessa stadgar och styrelsens föreskrifter handhar den ekonomiska
förvaltningen och för, förvaltningen av LOs
fastigheter samt och handläggaer med ekonomiförvaltningen sammanhängande korrespondens. Den person som utses
Ekonomichefen ska på LOs bekostnad garantiförsäkras.

§ 13 Ordinarie avgifter
Mom 3. Medlems- och avgiftsrapporter
Medlems- och avgiftsrapport ska vara styrelsen tillhanda senast sista vardagen i februari
månad året efter det år rapporten avser.

Mom 3. Medlems- och avgiftsrapporter
Medlems- och avgiftsrapport ska vara styrelsen tillhanda senast sista vardagen i januari februari månad året efter det år rapporten avser.

Följande förslag förelåg
Styrelsens förslag till stadgeändringar
att ändringen i paragraf 4 moment 11 omedelbart ska justeras.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens förslag.
Kongressen beslutade
att omedelbart justera paragraf 4 moment 11 i stadgarna.
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13.2 Organisationsfrågor
Motionerna 13.1–13.8
13.1
LOs centrala avgift
Industrifacket Metall och Kommunalarbetareförbundet
Inledning
Det är viktigt att LO har en god finansiell ställning för att kunna planera
långsiktigt och ha utrymme för oförutsedda händelser samt kunna vidta
strategiskt viktiga åtgärder. Det är också viktigt att LO har en långsiktigt
hållbar finansiering av verksamheten för att kunna genomföra en kvalitativ verksamhet.
På LO-kongressen 2008 beslutades att LOs bundna egna kapital ska värdesäkras motsvarande nivån på det egna kapitalet som fanns i räkenskaperna
vid utgången av 1999. Det värdesäkrade egna kapitalet vid utgången av 2014
uppgick till 1,4 miljarder kronor. Det faktiska egna kapitalet i LO-koncernen vid slutet av 2014 var 2,2 miljarder kronor. Dessutom överstiger marknadsvärdena på fastigheter och värdepapper, efter avdrag för latent skatt,
de bokförda värdena med 1,3 miljarder kronor. Det betyder i praktiken att
utfallet för det egna kapitalet vid utgången av 2014 översteg målsättningen
med 2,1 miljarder kronor. Det finns inget egenvärde i att öka på det egna
kapitalet. Det är också viktigt att LOs samtliga resurser, inkluderat de finansiella placeringarna, används på lämpligaste sätt.
Säkerhetsmarginaler
LOs finansiella ställning bör vara så pass god att det finns stora säkerhetsmarginaler. Det innebär att LO ska kunna hantera oförutsedda händelser,
så som politiska beslut, stora minskningar av LO-förbundens medlemstal
och stora fall på kapitalmarknaderna. Dessutom är det viktigt att det finns
ekonomiska möjligheter till strategiskt viktiga insatser som till exempel
opinionsbildning och eventuella förändringar av verksamheten.
Konfliktersättning
Förutom ovan nämnda finansiella förpliktelser kan LO också komma att
utbetala konfliktersättning. I enlighet med LOs stadgar § 18 mom 1–2 har
anslutna förbund rätt att hos LOs styrelse begära konfliktersättning i de fall
förbundet begärt och fått konflikttillstånd. Samma rätt att begära konfliktersättning gäller vid lockout, där lockouten föranletts av en stridsåtgärd
som godkänts av LOs styrelse. Enligt § 19 mom 1–2 kan LO också komma att
utbetala konfliktbidrag på upp till 20 procent av utbetald konfliktersättning
vid strejk eller lockout i samband med förbundsgemensamma förhandlingar.
Sannolikheten att LO ska betala ut konfliktersättning i stor omfattning
är låg. Vid en analys av LOs medlemsförbund framgår att så gott som samtliga 14 förbund själva har en mycket god finansiell ställning och därmed på
egen hand kan hantera eventuella konflikter. Det finns dock förbund som
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kan komma i den situationen att de behöver ansöka om stöd från LO. Det
gäller främst några av de till medlemsantalet mindre förbunden, vilket också
per automatik begränsar utbetalningarnas storlek.
Nivån på det egna kapitalet
Vi tycker att nivån på LO-koncernens egna kapital vid utgången av 2014 med
marginal är tillräcklig. Det finns dessutom stora säkerhetsmarginaler för att
hantera oförutsedda finansiella ansträngningar. LOs styrelse bör utreda vilken nivå det framtida egna kapitalet ska ligga på. Det är också viktigt att LOs
styrelse bedriver en kostnadseffektiv verksamhet som garanterar en fortsatt
stark finansiell ställning i kombination med en högkvalitativ verksamhet.
Kapitalavkastning
Samtliga LOs resurser bör användas på effektivast möjliga sätt i den fackliga
verksamheten, såväl personalen som de finansiella resurserna. LOs bokförda
finansiella resultat de senaste åtta åren har varit god. För perioden 2007–
2014 har LO-koncernen haft ett totalt bokfört finansiellt resultat på 966
miljoner kronor. Det motsvarar ett genomsnitt på 121 miljoner kronor per
år. Det sammanlagda marknadsvärdet på LOs placeringstillgångar i form
av fastigheter och värdepapper uppgick 2014-12-31 till 4,0 miljarder kronor.
Utöver dessa tillgångar finns det också andra tillgångar av betydande värden. Dessa har inte inräknats i nedanstående avkastningsberäkningar. Det
finns därför marginal i beräkningarna.
Av placeringstillgångarna på 4,0 miljarder kronor utgörs cirka 2,6 miljarder kronor av fastigheter. Totalavkastningen på fastigheter utgörs av direktavkastning och värdeökningar. Direktavkastningen kan långsiktigt beräknas uppgå till mellan 3 och 4 procent och värdeökningen till mellan 2 och
3 procent. Det innebär att enbart värdeökningen på fastigheterna kommer
att värdesäkra det egna kapitalet för överblickbar tid framåt. Direktavkastningen på fastigheterna samt avkastningen på värdepapper bedöms nominellt uppgå till cirka 3 procent årligen. Efter avdrag för skatt och minoritetens andel återstår cirka 75 miljoner kronor av avkastningen, exklusive
värdeökningen på fastigheterna.
Resultatutveckling
LOs nettoresultat för perioden 2007–2014 har sammantaget varit ett överskott på 347 miljoner kronor, i genomsnitt ett överskott på 43 miljoner kronor
per år. Förutsatt en oförändrad LO-avgift från och med 2017, en årlig kostnadsökning de närmaste åren på 2 procent, en negativ medlemsutveckling
på 2 procent, en värdeökning på fastigheterna med 2 procent, en direktavkastning på fastigheterna med 3 procent, avkastning på aktier med 5 procent
samt på räntor med 1 procent, skulle LOs resultat över tid ge ett överskott
på cirka 50–60 miljoner kronor årligen.
Det finns risker med att göra dessa beräkningar. Antagandet om 2 procents negativ medlemsutveckling får anses vara försiktigt negativt utifrån
att LOs medlemsförbund de senaste åren uppvisat en bättre medlemsutveckling. Avkastningen på placeringstillgångarna beräknas till en försiktigt låg
nivå, det är mer sannolikt med en något högre avkastning. Antagandena får
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därför anses vara medvetet ogynnsamma för den framtida resultatutvecklingen för att påvisa att det finns marginal i beräkningarna. Här ska också
tilläggas att samtliga LOs tillgångar inte ingår i underlaget för avkastningsberäkningarna, vilket gör att det finns ytterligare marginal i beräkningarna.
Detta sammantaget innebär att det finns ekonomiskt utrymme att behålla
LOs centrala avgift på 2016 års nivå och samtidigt ha en långsiktig hållbar
finansiering av verksamheten på samma nivå som tidigare.
LOs centrala medlemsavgift
LOs medlemsavgift var under perioden 1991–2008 oförändrad. På kongressen 2008 fattades beslut om att LOs avgift per medlem ska utvecklas i takt
med medlemsförbundens totala avgiftsutveckling räknat per medlem. Sedan 2009 har avgiften i klass 2 ökat med 4,04 kronor, vilket motsvarar en
procentuell ökning på 29,3.
LOs medlemsavgift är uppdelad i tre klasser; 1, 2 och 3. Avgiften i klass 1
understiger avgiften i klass 2 med 5 procent och avgiften i klass 3 överstiger
avgiften i klass 2 med 5 procent. LOs centrala avgift för klass 2 är för 2016
beslutad till 17,84 kronor per medlem och månad. Vi anser att avgiftsmodellen, där avgiftens storlek i klass 1 understiger klass 2 med 5 procent och
där avgiftens storlek i klass 3 överstiger klass 2 med 5 procent, även fortsättningsvis bör tillämpas.
Sammanfattning
LO ska ha en god finansiell ställning. Finansieringen av den löpande verksamheten ska vara långsiktigt hållbar och ge rimliga förutsättningar att
bedriva en högkvalitativ verksamhet. Samtidigt finns det inte skäl att ta ut
mer i avgift från medlemsförbunden än vad som är nödvändigt. Vi anser
att det finns utrymme att från och med 2017 inte höja avgiften och att den
framtida nivån på det egna kapitalet bör utredas av LOs styrelse.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs medlemsavgift enligt § 13 i nuvarande stadgar från och med 2017
maximalt får uppgå till 17,84 kronor per aktiv medlem och månad i avgiftsklass 2 samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att utreda den långsiktiga nivån på LO-koncernens egna kapital.

13.2
Förbundens medlemsavgift till LO
Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Målareförbundet och Seko
Vi upplever i dag att det skiljer mycket på både vilken verksamhet som bedrivs och vilken avgift som vi betalar till respektive LO-distrikt. Det anser
vi vara felaktigt utifrån att den lokala verksamheten ska vara relativt jämlik
över landet och präglas av den centrala verksamhetsplanen. I dag är det stor
skillnad på avgiften vi betalar till distrikten då respektive distriktsårsmöte
fastställer sin egen medlemsavgift. Vi ser hellre att kongressen fastställer
en medlemsavgift för förbunden till LO centralt och att sedan LO centralt
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fördelar medel till LO-distriktens verksamhet. Med en sådan förändring
skulle verksamheten styras upp och effektiviseras. Vi skulle få mer resurser till utåtriktad verksamhet och en mer jämlik lokal verksamhet för LOmedlemmar oavsett var man bor i landet.
En sådan här förändring innebär flera stadgeförändringar och framför allt
i Normalstadgarna för LO-distrikten. Det kan också nämnas att vårt parti
Socialdemokraterna har centraliserat sina medlemsavgifter och till exempel
S-föreningar kan inte längre själva bestämma nivån på medlemsavgiften.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att förbunden och dess eventuella avdelningar betalar en gemensam avgift
till LO centralt från och med januari 2017,
att medlemsavgiftens storlek och förbundets inplacering i avgiftsklass fastställs av kongressen,
att erforderliga stadgeförändringar göres samt
att under kongressperioden ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna till att centralisera ekonomin
och göra LO och alla LO-distrikten till en juridisk person.

13.3
LOs framtida roll
Handelsanställdas förbund, Industrifacket Metall och Kommunalarbetareförbundet
Inledning
LO samlar förbund med olika förutsättningar, olika utmaningar och olika
medlemssammansättning. Industrifackförbunden är utsatta för internationell konkurrens, kvinnodominerade branscher drabbas av värdediskriminering, inom bygg, anläggning och transporter är risken för lönedumpning
påtaglig. Utmaningen för en federation är att göra verksamhet som upplevs
som relevant för alla medlemsförbund, som flyttar fram positionerna inte
bara för enskilda utan generellt. För att åstadkomma detta måste federationen styras på ett sätt som tar alla relevanta perspektiv i beaktande, men
samtidigt har hela federationens
bästa för ögonen.
Arbetslivet förändras
Arbetslivet är i ständig förändring och så är även LOs medlemsförbund.
Den fackliga strukturen förändras. Antalet som är organiserade i tjänstemannaförbunden ökar, samtidigt som medlemsantalet minskar i flera av
LO-förbunden. I den förändringsprocessen behöver LOs roll och organisation ses över för att bidra till att skapa ett bättre arbetsliv där inflytande,
delaktighet, möjligheter till utveckling och trygghet är naturligt för alla på
arbetsmarknaden.
LOs roll
LO har en stark identitet som federation. Det är angeläget att LO fortsätter
att utveckla sin roll som en modern och kraftfull opinionsbildare. Det gäl-
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ler att ta ytterligare steg ut på arenan för att stärka LOs position och bli en
strategisk och slagkraftig opinionsbildare. Frågor kring lönebildning samt
arbetsmarknads- och näringspolitik är några exempel på områden där LO
kan profilera sig. Vår grunduppfattning är att LO även fortsättningsvis ska
ha en samordnande roll. Däremot menar vi att det är dags att se över organisationsstrukturen. Vi anser att det kritiskt behöver granskas hur vi arbetar
i dag, men huvudfokus ska ligga på att utreda hur vi ska arbeta i framtiden.
Formerna för den facklig-politiska samverkan behöver ses över utifrån
hur LO ska agera som opinionsbildare. En tydligare och utvecklad roll för
LO som opinionsbildare i facklig-politiska frågor skulle kunna gagna både
LO och Socialdemokraterna.
Många medlemsförbund har under senare år gjort stora organisationsförändringar. Det innebär bland annat att förbundens lokala organisation
numera spänner över stora geografiska ytor. Det behöver vi ta hänsyn till
när vi diskuterar LOs framtida roll i den regionala och lokala tvärfackliga
verksamheten.
LOs uppdrag
LOs uppdrag är att på olika sätt jobba för ett bättre arbetsliv för medlemmarna i LO-kollektivet. Så löd inledningen på en motion från Kommunal
och Handels vid förra LO-kongressen. Då handlade det bland annat om
LOs identitet, uppgiften som opinionsbildare och hur LO ska arbeta med
facklig-politisk samverkan. Mycket har skett under denna period men vi ser
ett behov av att utreda LOs roll, uppdrag och organisation. I detta arbete
ska också utredas hur beslut antagna av kongress och representantskap följs
upp och verkställs inom organisationen.
Lokalt tvärfackligt arbete
Vi anser att ett lokalt tvärfackligt arbete är betydelsefullt. Där kan fackliga
medlemmar träffas och tillsammans utbyta kunskap och erfarenheter och
därigenom stärka den lokala fackliga verksamheten.
Det vi ibland tycker oss se är att det finns LO-distrikt och LO-fack i kommunerna som inte alltid genomför de beslut som kongress och styrelse tagit.
Ett exempel på en verksamhet som bedrivs på olika sätt är skolinformation.
Den senaste statistiken visar att skolinformation genomförs på cirka 8 procent av de studieförberedande programmen i gymnasieskolan.
Vi menar att denna situation är känd inom LO. Det är inte acceptabelt
att ha en situation där LOs verksamhet inte bedrivs likvärdigt och inte följs
upp. LOs interna organisation med anställd personal måste säkerställa att
beslut genomförs både på regional och lokal nivå. Om det uppstår problem
med verkställighet måste såväl berörda medlemsförbund som LO centralt
informeras för att kunna agera.
Detta är en fråga där vi som medlemsförbund likväl som LO centralt
självkritiskt ska granska oss själva och bli bättre. Det kan och ska givetvis
finnas möjlighet för en lokalt anpassad verksamhet, men i grunden måste
det säkerställas att övergripande beslut som kräver den regionala och lokala
organisationens medverkan genomförs.
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Starka tillsammans
För att vi ska bli så starka som möjligt krävs att vi håller samman. I ljuset av
det behöver vi komma överens om vilken roll LO ska ha i framtiden. Är det så
att LOs nuvarande organisation överlevt sig självt eller att förbunden blivit så
självständiga att man inte anser sig kunna eller vilja släppa ansvaret i vissa frågor att skötas av LO, vare sig det handlar om central, regional eller lokal nivå?
Jämställd representation
När LO 2013 undersökte frågan i rapporten Jämställd representation 2013.
Om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO var 46 procent av LO-förbundens medlemmar kvinnor, men endast tre förbund hade majoritet kvinnor
bland sina medlemmar. Ett förbund hade en jämn könsfördelning medan
tio var mansdominerade. Något förenklat kan man säga att kvinnodominerade branscher organiseras i ett fåtal stora förbund medan mansdominerade
branscher organiseras i ett flertal mindre förbund. Detta innebär en särskild utmaning när det gäller att få en jämställd representation, som speglar
förbundens medlemskår, i LOs beslutande organ. Lika viktigt är att arbeta
för att mångfaldsperspektivet också avspeglar sig i de beslutande organen.
Kompetens och engagemang hos den ständigt ökande andelen medlemmar
med annan etnisk bakgrund än svensk måste tas till vara.
LOs styrelse
För den demokratiska legitimiteten är det angeläget att beslutande organ
fungerar på ett sådant sätt att deras handlande skulle vinna gehör på en
kongress. LO-styrelsen är det högsta beslutande organet mellan kongresser
och representantskap. På kongressen 2012 beslutades att LOs styrelse skulle
bestå av samtliga förbund. Då samtliga förbund finns representerade och har
en röst vardera i styrelsen är det dock i teorin möjligt att i styrelsen vinna
majoritet för en linje som aldrig hade haft majoritet på kongressen. LOstyrelsens uppgift är att se till hela LOs bästa där ledamöterna lägger av sig
sitt förbundsperspektiv och intar ett övergripande tvärfackligt perspektiv.
När LO-styrelsen bestod av färre ledamöter än antalet medlemsförbund
var detta ansvar tydligt; ledamöterna hade att svara inför de förbund som
saknade plats i styrelsen. När varje förbund nu är representerat i styrelsen
finns en risk att ledamöterna uppfattar som sin roll att driva respektive förbunds linje, och att ansvaret för helheten på det viset minskar avsevärt. Vi
anser att den nuvarande ordningen om att alla förbund ingår i LOs styrelse
ska utredas, utvärderas och genomlysas.
Sammanfattning
Som medlemsförbund ska vi inte bara tala om vad vi inte är nöjda med, vi
måste självklart också bidra med förslag till lösningar. Menar vi att det inom
LO, oavsett vilken nivå vi pratar om, görs saker på fel sätt är det vår skyldighet som medlemsförbund att agera. Med denna motion vill vi beskriva de
bekymmer vi ser och som vi anser bör utredas. Det vi vill utreda ska också
sättas in i ett ekonomiskt perspektiv. Förbunden bidrar med stora insatser
till LOs verksamhet och förväntar oss därmed en så effektiv verksamhet
som möjligt för anslaget.
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Vi anser att en utredning ska tillsättas som får i uppdrag att utreda och
komma med förslag på hur LO ska organiseras i framtiden för att på bästa
sätt bidra till att alla arbetstagare får möjlighet till inflytande, delaktighet,
utveckling och trygghet i sitt arbete.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att snarast tillsätta en utredning om LOs framtida roll och uppdrag samt
hur LO på alla nivåer ska organiseras
att i särskild ordning utreda och se över effekterna av beslutet från LOkongressen 2012 avseende representationen i LOs styrelse och samtidigt
se över representantskapets roll och utformning
att uppdraget att leda utredningarna upphandlas externt samt
att utredningarna ska vara klara senast den 31 december 2017.

13.4
Ett gemensamt LO-förbund i ett enat LO
Transportarbetareförbundet
LO-rapporten Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder beskriver
ett antal mål för LO och LO-förbunden.
Rapporten är antagen av LOs styrelse och ska styra det övergripande
arbetet fram till 2028.
Den bärande idén är att stärka den solidariska lönepolitiken genom, bland
annat, vidgad lönenormering, full sysselsättning, minskad lönespridning,
anständiga lägstalöner, ökad jämställdhet och minskad löneglidning. Därtill finns en strävan efter ett näringsliv där löneandelen av produktionens
förädlingsvärde ökar.
För att ens kunna närma sig ett förverkligande av de ambitionerna krävs
det förmodligen långtgående förändringar av LOs struktur och inre arbete.
I dag är LO-förbunden i praktiken för splittrade och lever med alltför
olika villkor, för att kunna göra de prioriteringar och bära den ytterst långtgående solidaritet och samordning som målsättningarna ställer krav på.
Det senaste decenniet har vi snarare drivit allt längre bort från de uppsatta målen, än närmat oss dem.
Arbetsmarknaden präglas av splittring, fragmentisering och internationell konkurrens på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt har LO förlorat
sin position som dominerande samordnare av löneökningstakten.
Sedan Industriavtalets tillkomst har inflytandet för övriga förbund inom
LO minskat markant. De fack som ingår i Industriavtalet har en officiellt
reglerad skyldighet att prioritera Industriavtalet framför ”andra avtal och
samarbeten som parterna ingår i”. Under ett stort antal avtalsförhandlingar
sedan 1997, har det visat sig att den prioriteringen leder till att LOs samordningskrav närmast automatiskt devalveras och överprövas av parterna i
Industriavtalet. De bestämmer löneutrymmet på arbetsmarknaden.
Det är oacceptabelt och oförenligt med de mål som LO satt upp för sitt
långsiktiga arbete.
Även på andra plan är utvecklingen svårförenlig med den svenska modellen och den solidariska lönepolitiken. Stora delar av tjänstesektorn saknar
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kollektivavtal och inom flera branscher är låglönekonkurrensen besvärande.
Det går inte längre att hävda att de rikstäckande kollektivavtalen säkrar
drägliga villkor för alla som arbetar i Sverige.
Fungerande åtgärder försvåras bland annat av den höga jämnviktsarbetslösheten. Eftersom gapet mellan de arbetslösas kunskaper och arbetsgivarnas utbildningskrav är så stora, menar Konjunkturinstitutet att regeringen
bör intensifiera arbetet mot löneinflation redan när arbetslösheten sjunker
under 6, 7 procent. Den obalansen bidrar till att det finns en akut risk för
att det utvecklas ett officiellt sanktionerat låglöneproletariat under de närmaste åren.
Risken för den felutvecklingen kräver ett högprioriterat och samordnat
agerande från LOs sida.
Den sjunkande organisationsgraden bland ungdomar kan delvis förklaras
av att det är komplicerat att byta mellan olika fackförbund när unga vuxna
ständigt tvingas ta tillfälliga jobb i olika tjänstesektorer. De ser inget skäl
att organisera sig fackligt och ta ett mer långsiktigt ansvar för villkoren på
den egna arbetsplatsen, när de ändå snart måste lämna den.
Även det problemet kräver ett högprioriterat och samordnat agerande
från LOs sida.
För att förverkliga de långsiktiga målen krävs det att LO utvecklar en
samordning av ett helt annat slag än den vi sett prov på under åren efter
millennieskiftet.
LO måste säkra en ordning där i stort sett alla arbetsplatser tillämpar
gällande kollektivavtal. I enstaka fall kan problemen visa sig så svårhanterliga att det blir nödvändigt att förorda allmängiltigförklaring av avtalen i
särskilt problematiska branscher.
Förändringsarbetet blir förmodligen omöjligt utan långtgående förändringar av strukturen i LO.
Svenska Transportarbetareförbundet menar att förverkligandet av de
långsiktiga målen kräver att LO omvandlas från en federation till ett regelrätt fackförbund där alla de nuvarande LO-förbunden ingår.
I en sådan konstruktion kan förbunden omvandlas till yrkessektorer med
rätt och skyldighet att säkra hög organisationsgrad och strikt avtalstillämpning inom sina respektive områden. Konstruktionen kommer innebära att
vissa medlemsgrupper inom dagens förbund överförs till en sektor under
LO paraplyet, exempelvis en LO-byggsektor, en LO-transportsektor en LOoffentlig sektor med flera.
Konstruktionen medger att alla sektorer deltar på samma villkor och
kan räkna med det samlade kollektivets stöd i olika frågor, exempelvis kan
sympatiåtgärder beslutas och verkställas på ett mera effektivt sätt. De orättvisor i lön som uppstår på grund av värdediskriminering torde bli enklare
att hantera. Liksom arbetet med att teckna och vidmakthålla kollektivavtal.
Organiseringsarbetet kommer att förenklas. Den spretiga avtalsstrukturen
i förbunden kan successivt normeras och ge ett bättre skydd för anständiga
lägstalöner. Fackliga gränstvister kan få fungerande lösningar. Problematiska
tjänstesektorer kan räkna med ökat stöd i organiseringsarbete och avtalsteckning. Om det visar sig nödvändigt att kräva allmängiltigförklaring av
enstaka kollektivavtal kan hela LO ställa sig bakom kraven. Organiseringen
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av unga underlättas genom att de blir medlemmar i LO och sedan kan flyttas mellan olika LO-sektorer när de byter arbetsgivare – utan att behöva
krångla med olika förbund och olika a-kassor.
Vi menar att ett LO med yrkessektorer kommer att stärka alla medlemmar samt underlätta förverkligandet av de fackliga målen på flera nivåer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsätter en utredning med det uttalade uppdraget att under kongressperioden utreda förutsättningarna för skapandet av ett LO-förbund
samt
att om ovanstående utredning kommer fram till att det är möjligt att genomföra omstruktureringen ska arbetet med att skapa ett LO förbund
vara slutfört senast 2028.

13.5
Förändring av LO-distriktens stadgar avseende styrelsens sammansättning
Transportarbetareförbundet
Vid kongressen 2012 fattades beslut om att ändra Landsorganisationen i Sveriges stadgar så att alla förbund har en ordinarie ledamot i styrelsen. I de nya
stadgarna väljs en ledamot från varje medlemsförbund samt tre personliga
suppleanter. Suppleanterna inträder vid ordinarie ledamots förfall. Vid ledamots avgång under kongressperioden väljer representantskapet ny ledamot.
Om någon av suppleanterna valts till ordinarie ledamot, eller avgått under
kongressperioden, väljs ny suppleant av representantskapet.
Kongressen beslutade också att se över inriktningen för framtida lokal
och regional tvärfacklig verksamhet, bland annat genom att LO-distriktet
har ansvar för att samla alla medlemsförbund i tvärfacklig verksamhet både
lokalt och regionalt. Kärnverksamheten är att fackligt, och fackligt-politiskt
organisera, utbilda och opinionsbilda. De lokala LO-facken ska inte längre
vara egna juridiska enheter om inte LOs styrelse beviljar undantag för den
regeln. Riktlinjer för kommittéer har kommit och de ska bestå av fem ledamöter som nomineras av förbunden och väljs av distriktens styrelse.
För att den gemensamma tvärfackliga verksamheten ska fungera krävs att
alla förbund är med och verkställer fattade beslut. För att även på regional
och lokal nivå stärka förutsättningarna för gemensamt agerande, föreslås
en förändring av nuvarande stadgar för LO-distrikten. Förslaget är att alla
förbund har en ordinarie plats även i LO-distriktets styrelse, samt personliga suppleanter för denne. Vi anser att det är både rimligt och önskvärt att
kongressen beslutar om en följsamhet med de centrala stadgarna som beslutades på förra LO-kongressen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-distriktens stadgar ändras så att alla förbund inom distriktens område ges en ordinarie plats i styrelsen samt personliga suppleanter för
ledamoten.
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Utlåtande motionerna 13.1–13.5
13.1
att LOs medlemsavgift enligt § 13 i nuvarande stadgar från och med 2017 maximalt får
uppgå till 17,84 kronor per aktiv medlem och månad i avgiftsklass 2 samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att utreda den långsiktiga nivån på LO-koncernens egna
kapital.
13.2
att förbunden och dess eventuella avdelningar betalar en gemensam avgift till LO centralt från och med januari 2017,
att medlemsavgiftens storlek och förbundets inplacering i avgiftsklass fastställs av
kongressen,
att erforderliga stadgeförändringar göres samt
att under kongressperioden ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp
som ska utreda förutsättningarna till att centralisera ekonomin och göra LO och
alla LO-distrikten till en juridisk person.
13.3
att snarast tillsätta en utredning om LOs framtida roll och uppdrag samt hur LO på alla
nivåer ska organiseras,
att i särskild ordning utreda och se över effekterna av beslutet från LO-kongressen
2012 avseende representationen i LOs styrelse och samtidigt se över representantskapets roll och utformning,
att uppdraget att leda utredningarna upphandlas externt samt
att utredningarna ska vara klara senast den 31 december 2017.
13.4
att LO tillsätter en utredning med det uttalade uppdraget att under kongressperioden
utreda förutsättningarna för skapandet av ett LO-förbund samt
att om ovanstående utredning kommer fram till att det är möjligt att genomföra omstruktureringen ska arbetet med att skapa ett LO förbund vara slutfört senast 2028.
13.5
att LO-distriktens stadgar ändras så att alla förbund inom distriktens område ges en
ordinarie plats i styrelsen samt personliga suppleanter för ledamoten.
LOs uppgift beskrivs i ändamålsparagrafen – ”Landsorganisationen i Sverige – LO – är
en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer – förbund. LO har, såsom
den gemensamma organisationen för de samverkande förbunden till uppgift att leda
och samordna LOs och förbundens strävande att tillvarata arbetstagarnas intressen
på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska därvid och i övrigt verka för en
samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av
jämlikhet och en feministisk grundsyn. Uppgiften utgår från den grundläggande synen
om allas lika värde och rätt”.
LOs uppgift och uppdrag är i grunden den roll som förbunden gemensamt kommer
överens om att LO ska ha. Som federation utgår uppdraget från medlemmarna – förbunden.
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Ständigt måste frågan om roll och uppdrag diskuteras. För att vara en relevant aktör
i tiden måste alla organisationer utvecklas och förändras. Under kongressen 2012 fördes resonemang om att LO behövde utveckla sin opinionsverkande roll och ta mer plats
i samhällsdebatten. Under kongressperioden har LO bland annat stärkt sitt strategiska
påverkansarbete/opinionsbildning, levererat förslag till hur Sverige kan få ner den höga
arbetslösheten och därigenom satt frågan om full sysselsättning på den politiska dagordningen. Vi kan konstatera att LO syns mer, förtroendet har ökat och vi har lyckats få
en bredare debatt om den ekonomiska politiken. Allt detta gör LO och dess medlemsförbund till en starkare röst vilket i slutänden leder till bättre förutsättningar att driva
på och förbättra villkoren för LO-förbundens medlemmar.
Vid kongressen 2012 ändrades stadgarna så att alla förbund ges plats i LOs styrelse. Då fattades även beslutet att LO-facken i kommunerna skulle avvecklas och gå
upp i LO-distrikten.
För att även fortsättningsvis vara en stark organisation, med förankring i verkligheten, krävs att uppdrag och roll kontinuerligt ses över. En förutsättning för att arbeta
framgångsrikt är att förbunden och LO är överens om avgränsningen mellan våra uppgifter och om den framtida inriktningen. Eftersom förbunden förändras och även skiljer
sig åt i antalet medlemmar, är det naturligt att bilden av LOs uppdrag även skiljer sig åt
mellan förbunden. LO och förbundens uppdrag påverkas även av förändringar i samhället.
Det finns flera motioner som påpekar att det finns skäl att göra en översyn av LOs
uppdrag, roll, ekonomi och organisation.
De områden som berörs i motionerna är LOs framtida roll och uppdrag, distriktens
roll som egna juridiska personer och dess styrelsers sammansättning, utredning om ett
LO-förbund, medlemsavgiften till LO centralt och regionalt, LOs ekonomiska ställning
på lång sikt samt en utvärdering angående nuvarande förbundsrepresentation i LOs
styrelse.
Alla dessa frågor är kopplade till varandra och bör ses i ett sammanhang.
Styrelsen föreslår därför, kongressen besluta om att ge LOs styrelse i uppdrag att
tillsätta en utredning. Den bör behandla:
–– LOs roll och uppgift i framtiden. Avgränsningen mellan LO och förbunden.
–– Utvärdera den förändring som skedde på förra kongressen angående sammansättningen av LOs styrelse.
–– Hur ska verksamheten regionalt organiseras? Ska LO-distrikten även i fortsättningen vara egna juridiska personer och ha möjlighet att ta ut olika medlemsavgifter.
Ska alla förbund vara representerade i distriktsstyrelserna.
–– Medlemsavgiftens konstruktion och nivå till LO centralt men även regionalt.
–– Nivån på det egna kapitalet.
LOs styrelse får i uppdrag att närmare fastställa utredningsdirektiv med angiven tidsplan. Det finns skäl för att delar av arbetet bör ske genom att anlita extern expertis.
Omfattningen av detta bör LOs styrelse besluta om.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 13.1 andra att-satsen, 13.3 första och andra att-satsen samt
att anse motionerna 13.1 första att-satsen, 13.2, 13.3 tredje och fjärde att-satsen, 13.4
och 13.5 besvarade.
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13.6
Motverka att Sverigedemokraterna äter sig ännu längre in i arbetarleden
och fackföreningsrörelsen
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Hur hamnade vi här och vad gör vi nu? Handlingsprogram för att motverka
att Sverigedemokraterna äter sig ännu längre in i arbetarleden och fackföreningsrörelsen.
Sverigedemokraterna går fortsatt stadigt fram i mätningarna och man
kan med säkerhet konstatera att SD i dag har starkare stöd inom LOs yrkesområden än Socialdemokraterna.
Vad Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna vill är att etablera bilden
av ett samhälle i kris. Ett lamslaget Sverige styrt av korrupta, viljelösa politiker som driver landet mot kaos och konkurs. Bilden man skapar är den av en
invandrar-tsunami som väller över våra gränser, främlingar med ohanterliga
problem vi inte har råd med och som framför allt inte är våra. Skamlöst förenklar man frågor med komplicerade orsakssamband. Frågor som handlar om
ekonomisk politik, arbetslöshet, utbildningsmöjligheter, trygghetssystem, EU,
FN, krig och fattigdom. SD är inte heller så noga med källor, statistik eller
sanningshalten, det viktiga är att det passar in i bilden, i ideologin. Likt alla
populister och alarmister basunerar man ut att ödestimman är slagen om ingenting görs, och man vill utlysa folkomröstning om invandring och förbjuda
tiggeri – man vill kort sagt blanda bort korten. Hur skingrar vi SDs rökridå?
Hur ska vi i fackföreningarna agera för att rikta udden åt rätt håll? Hur ska vi
få, inte bara våra medlemmar, utan även andra som borde kunna se de verkliga
problemen, att engagera sig i mer än enstaka upprop? Hur ska vi på ett för alla
tydligt sätt ta itu med bakomliggande orsaker till rädsla och oro inför framtiden?
Vi menar att det behövs en sammanhållande kraft för att stävja utvecklingen och vrida den åt rätt håll.
Vi vill att LO tar fram ett handlingsprogram för att stävja att Sverigedemokraterna breder ut sig inom arbetarleden och bland LO-förbundens medlemmar och förtroendevalda. En uppgift blir att kartlägga, samla information
från forskning och statistik, kommun och landstingsfullmäktige i hela landet, i organisationer och i människors vardag. En annan uppgift är att fråga
och syna. Vad vill SD? Vad är deras ideologi och vilket samhälle vill de ha?
Hur ser förslagen ut? Vad och vilka ställer de sig bakom i riksdag, kommun
och landsting? Hur sköter de sina uppdrag? Hur ser politiken ut i sin helhet?
Vi vill att LO verkar för att en expertgrupp bildas som samlar in data och
gör upp strategier, en sambandscentral inom ramen för LOs resurser. Till
denna grupp bör forskare inom flera områden knytas till exempel ekonomer,
sociologer, idéhistoriker, beteendevetare, experter på integration, invandring,
högerpopulism och främlingsfientlighet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram ett handlingsprogram för att stävja att Sverigedemokraterna
breder ut sig inom arbetarleden och bland LO-förbundens medlemmar
och förtroendevalda samt
att LO verkar för att en expertgrupp bildas som samlar in data och gör upp
strategier, en sambandscentral inom ramen för LOs resurser.
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Utlåtande motion 13.6
13.6
att LO tar fram ett handlingsprogram för att stävja att Sverigedemokraterna breder ut
sig inom arbetarleden och bland LO-förbundens medlemmar och förtroendevalda
samt
att LO verkar för att en expertgrupp bildas som samlar in data och gör upp strategier,
en sambandscentral inom ramen för LOs resurser.
LO och förbundens värdegrund vilar på allas lika värde och rätt. Försvaret av demokratin, jämlikhet, full sysselsättning och ordning och reda på arbetsmarknaden är
huvudfrågor för LO, vilket gör kampen mot rasism och diskriminering extra viktig.
Alliansregeringen lämnade ett Sverige där samhällskontraktet i stora delar var brutet
och där revorna i den sociala tryggheten blev enorma, och de gjorde det med aktivt och
medvetet bistånd av det högerextrema och högerpopulistiska SD. Mest drabbade av
denna förödande politik var LO-förbundens medlemmar.
Hela arbetarrörelsen måste stå upp emot mot rasism, övrig diskriminering och
högerextremism. Det förbundsgemensamma arbetet inom ramen för Alla kan göra
något handlar om många saker; att ta samtalet om vår värdegrund och vår politik och
att utbilda handledare, förtroendevalda och anställda i dessa frågor. Vi kan aldrig vara
tysta när rasistiska frågor och synpunkter kommer upp, när vi ser att folk diskrimineras
eller på andra sätt far illa. Solidaritet är att bry sig om varandra och ställa upp för varandra. Det fackliga löftet innebär att vi håller ihop mot en gemensam motpart och ingen
ska lämnas utanför.
Många medlemmar är rädda och besvikna, de känner sig osedda, ohörda och många
gånger marginaliserade. Rädda människor blir ofta offer för rasistiska partier som alltid skiljer på människor och alltid pekar ut syndabockar. Andra människor är inte bara
rädda och besvikna, de är förbannade och tycker inte att de som representerar dem
ställer upp för dem. De är många gånger mot etablissemanget och uppfattar att arbetarrörelsen är en del av det. Många medlemmar genomskådar inte SDs politik, ser inte
att det partiet för en fientlig politik mot arbetare och deras villkor.
Motionären vill att LO tar fram ett handlingsprogram som ett sätt att stävja SD. Det
är ett arbete som redan påbörjats. LO har tagit fram en rad kampanjfilmer som bland
annat visar hur SDs politik ser ut på flera områden och vi har också visat hur SD lagt en
lång rad arbetarfientliga förslag och också hur de stött förslag från högern som syftar
att försämra LO-förbundens medlemmars villkor och vardag. LO har sedan hösten 2015
en analys- och strategigrupp tillsammans med förbunden som arbetar med dessa frågor.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.6 första att-satsen samt
att anse motion 13.6 andra att-satsen besvarad.
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13.7
För ett jämställt Sverige
Industrifacket Metall avd 15 Stockholms län
LO-förbunden har under många år arbetat med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, och Sverige är ett av de mest jämställda länderna i
världen. Trots detta lever vi fortfarande i ett samhälle där kvinnor diskrimineras i arbetslivet och i samhället i övrigt. Kvinnor har sämre villkor än
män på många områden i arbetslivet och i samhället. Som kvinna blir du
alltid påmind om att kön gör skillnad.
I Sverige har vi en extremt könsuppdelad arbetsmarknad, vilket märks
när vi tittar på LO-förbunden. Vi pratar om kvinnodominerade förbund och
mansdominerade förbund, kvinnodominerade yrken och mansdominerade
yrken. Arbetsvillkoren för kvinnor och män skiljer sig fortfarande väsentligt åt. Exempel på detta är lön, arbetskläder, rätten till heltid med mera.
Även om vi tar kliv framåt för ett jämställt samhälle går det alldeles för
långsamt. Med den förändringstakt vi har i dag får vi vänta i många årtionden innan vi når ett jämställt arbetsliv och där arbetsvillkoren är jämställda. Detta är inte acceptabelt. Vi måste öka takten. LO och förbunden
måste i högre grad än i dag driva på i denna fråga. Det är dags att gå från
ord till handling.
LO och förbunden behöver arbeta systematiskt med värderingar hos förtroendevalda och anställda när det gäller jämställdhet. LO behöver jobba
ännu hårdare och med fler verktyg för att förändra den systematiska diskriminering som kvinnor utsätts för. Ur ett medlemsperspektiv kommer det
att ta lång tid innan mäns och kvinnors villkor i arbetslivet är jämställda.
Det är dags för LO och dess förbund att både internt och genom politiken arbeta för ett mer jämställt samhälle.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO driver jämställdhetsfrågan
på ett politiskt plan samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO tillskansar sig djup kunskap i ämnet, så man kan stötta medlemsförbunden i detta arbete.
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Utlåtande motion 13.7
13.7
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO driver jämställdhetsfrågan på ett
politiskt plan samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO tillskansar sig djup kunskap i ämnet,
så man kan stötta medlemsförbunden i detta arbete.
Motionären belyser LOs historiskt viktiga roll för att både på ett politiskt och ett fackligt plan ha drivit jämställdhetspolitiska frågor och varit en central aktör för att skapa
bättre förutsättningar för både kvinnor och män i arbetaryrken att vara ekonomiskt
självständiga och att kunna kombinera arbetsliv och familj. Förutom att inom ramen
för avtalsförhandlingar ha drivit på frågor om likalön, rätt till heltid och minskade
löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken, har LOs politiskt inriktade
arbete för utbyggd barnomsorg och en jämställd föräldraförsäkring varit betydelsefull
för att skapa sociala förutsättningar för jämställdhet.
Det är dock helt riktigt att vi inte ännu nått målet om jämställda villkor för män och
kvinnor. I vissa avseenden går utvecklingen bakåt. LO-styrelsen delar motionärens
uppfattning om att LO ska vara en kraftfull aktör för att driva på utvecklingen mot ökad
jämställdhet.
LO har sedan 1990 tydligt tagit ställning för att arbetares villkor inte enbart kan ses
som en klassfråga utan måste ses som ett samspel mellan bland annat klass och kön.
Sedan 2012 är LO enligt sina stadgar en feministisk organisation. Det förpliktigar.
På ett politiskt plan ska LO söka påverka i alla de sakfrågor som rör villkoren för
LO-förbundens medlemmar ur ett klass- och könsperspektiv. Till det politiska påverkansarbetet för att öka jämställdheten hör också att bilda opinion kring de frågor
som berör LO-förbundens medlemmar. Ett exempel är den återkommande rapporten
Sveriges Jämställdhetsbarometer som belyser arbetares och tjänstemäns villkor ur ett
könsperspektiv.
Jämställdhetsperspektivet ska även drivas med kraft inom de områden där LO samordnar förbunden, förhandlar eller samverkar med arbetsgivarsidan. I LOs program
Gemensamma långsiktiga mål för tre avtalsperioder finns mål i fråga om bland annat
anställningsformer, löner och arbetstider som kommer att vara avgörande för att uppnå
jämställdhet på arbetsmarknaden och i arbetslivet.
För att kunna vara ett stöd till förbunden håller LO-styrelsen med om att det krävs
att det finns såväl en god sak som metodkunskap om hur man analyserar och driver en
facklig jämställdhetspolitik, vare sig det gäller internt, organisatoriskt, politiskt eller i
förhandlingar.
I LO-styrelsens handlingsprogram Jämställd representation fastställs att
LO-styrelsen har i uppdrag att tillsammans med LO-kansliet ta fram former för att följa
och stötta förbundens arbete med jämställdhet inom sina respektive områden. Det sker
i dag bland annat genom utbildningar inom ramen för temat Facklig feminism. I fackliga
studier behöver feminism inkluderas ytterligare i den löpande verksamheten. Detta
arbete ska intensifieras.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.7.
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13.8
Sympatiåtgärder i sociala medier
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Sociala medier är fackets vapen i arbetsmarknadskonflikter.
De senaste åren har fackligt engagemang i sociala medier lett till ett antal
mycket viktiga segrar i opinionsbildningen. Arbetsgivarorganisationer och
företag som systematiskt utnyttjat negativa kampanjer för att motarbeta
facket har genomskådats. Genom att fånga upp och sprida engagemanget
vidare har facket lyckats peka på orättvisor och dra fram dessa kampanjer i
ljuset. Den här utvecklingen visar också vägen inför framtiden och på möjligheter för LO att ytterligare stärka sin röst.
Det viktiga för LO att ta fasta på är att mot dessa metoder står människors genuina engagemang. Sociala medier är som gjorda för att sprida
just det engagemanget. Tillsammans kan vi som är engagerade och står på
löntagarnas sida få en större möjlighet att sätta agendan. Klimatet och förhållningssättet har hårdnat väsentligt den senaste tiden från att ha varit en
och annan kritisk kommentar till rena angrepp och attacker på förbundens
sociala medier-sidor. Ett exempel är hur välorganiserade vissa personer är
som går in och misskrediterar samt nedgraderar vissa sidor. Vi måste hålla
ihop kring detta. Blir ett förbund angripet på sociala media så ska det vidtas sympatiåtgärder i form av mobilisering från LO och alla dess förbund.
Angrepp på det fackliga löftet och våra grundläggande värderingar är
något vi aldrig kan acceptera.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för organisering av sympatiåtgärder i sociala medier
att LO ska verka för att relevant utbildning i sociala medier tas fram till
förtroendevalda och anställda (behandlas under dagordningspunkten
13.4) samt
att LO ska verka för att med kraft driva opinion på sociala medier.

Utlåtande motion 13.8 första samt tredje att-satsen
13.8 första och tredje att-satsen
att LO ska verka för organisering av sympatiåtgärder i sociala medier
att LO ska verka för att med kraft driva opinion på sociala medier.
LOs styrelse delar motionärens uppfattning att sociala medier är en viktig arena och
ett viktigt verktyg för facklig opinionsbildning. Att kanalisera fackligt engagemang på
nätet är även en viktig åtgärd i händelse av konflikt. Samtliga förbund besitter en rad
officiella konton i sociala medier som kan nyttjas för sympatiåtgärder. Detta gäller även
LOs officiella kanaler. Exakt hur sådana sympatiåtgärder ska se ut kan variera från fall
till fall.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.8 tredje att-satsen.
att anse motion 13.8 första att-satsen besvarad.
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I debatten deltog
Anders Ferbe, LOs styrelse
Per Holmström, Kommunal
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse
Ulf Carlsson. Elektrikerförbundet
Ann-Katrin Eneblom, Fastighets
Per Lilja, Handels
Lars Lindgren, Transport
Thomas Andersson, Byggnads
Marie Samuelsson, Transport
Stefan Hall, Livs
Elisabeth Brandt Ygeman, Handels
Ingela Edlund, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Anders Ferbe, LOs styrelse m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på motion 13.1 första att-satsen,
––Ulf Carlsson, Elektrikerförbundet m.fl. yrkande om bifall på styrelsens
utlåtande på motion 13.2,
––Elisabeth Brandt Ygeman, Handels m.fl. yrkande om bifall till styrelsens
utlåtande på motion 13.3,
––Thomas Andersson Byggnads, m.fl. yrkande om bifall på motion 13.3 samt
yrkande om tilläggs-att-sats att man även utreder det eventuella bildandet
av storregioner och LO-distriktens geografi,
–– Styrelsens yrkande om bifall på tilläggs-att-satsen på motion 13.3,
––Lars Lindgren, Transport m.fl. yrkande om bifall på motion 13.4,
––Marie Samuelsson, Transport m.fl. yrkande om bifall på motion 13.5,
–– Stefan Hall, Livs m.fl. yrkande om bifall på motion 13.8 första att-satsen.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.3 med tillhörande tilläggs-att-sats.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.4.
Votering begärdes av Joakim Borg, Transport.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.5.
Votering begärdes av Marie Samuelsson, Transport.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.8 första att-satsen.
Votering begärdes av Per Lilja, Handels.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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13.3 Organisering
Motionerna 13.9–13.19
13.9
Nya organiseringar
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Fortsätter utvecklingen i samma bana som den gjort de senaste decennierna
kommer antalet fast anställda sjunka och fler på arbetsmarknaden kommer
till exempel tillhöra bemanningsföretag eller ha F-skatt men i praktiken
jobba som anställda fast utan trygghetssystemen.
Vi fackliga organisationer måste kunna organisera arbetstagare också i
morgon och behöver ha klart för oss för hur vi hanterar det.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO initierar och för dialog med alla 14 LO förbund om hur organisering
av olika arbetstagargrupper bäst ska gå till samt
att LO till nästa kongress kan presentera ett förbundsgemensamt förslag
om framtidens organisering av arbetstagare.
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13.10
Avskaffa bemanningsföretagen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Byggnads medlemmar vet mycket väl hur det är att leva med ständig prispress, försämrade arbetsvillkor och otrygga anställningar. Vår kollektiva
styrka slås sönder av bemanningsföretag, det blir svårare att kämpa för bättre arbetsvillkor och löner. Byggnadsarbetarna får betala ett högt pris med
livet som insats. Utan anställningstrygghet så blir det svårare att försvara
en bra arbetsmiljö.
Våra erfarenheter kommer utifrån vår vardag som byggnadsarbetare, men
våra fackliga kamrater inom alla LOs förbund vittnar om att samma katastrofala situation råder inom deras avtalsområden.
Företeelsen med inhyrd personal slår sönder lagarbete. Solidariteten hotas, arbetare ställs mot arbetare. Det utvecklas a-lag och b-lag. Vi har till och
med c-lag på arbetsmarknaden. Systemet leder till att arbetsgivarna kan tysta
anställda och fackligt aktiva, som använder sig av sin rättighet att lyfta fram
missförhållanden. Att vi vill avskaffa systemet med bemanningsföretag innebär inte att vi ska sluta försvara dem som arbetar på dessa uthyrningsföretag.
Det är än viktigare att vi organiserar dem, att vi solidariserar oss med dem
och kämpar för deras villkor.
Det är svårt att stoppa försämringar för arbetstagarna när en del av arbetskraften är daglönare och kan tvingas gå från arbetet utan varsel och
utan egentliga förhandlingar. Utan anställningstrygghet så är arbetarklassen
svagare helt enkelt. Det är rent ohederligt att acceptera ett sådant system,
där arbetstagarna ska vara ett gummiband för marknadens konjunkturer.
Ett gummiband som sträcks ut tills det brister för arbetarkollektivet.
Bemanningsföretag är en av de stora orsakerna till att den svenska fackföreningsrörelsen pressas tillbaka och att villkoren på svenska arbetsplatser
har försämrats kraftigt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att fortsätta att organisera arbetstagarna på bemanningsföretagen så länge
företagen finns kvar.
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Utlåtande motionerna 13.9–13.10
13.9
att LO initierar och för dialog med alla 14 LO förbund om hur organisering av olika
arbetstagargrupper bäst ska gå till samt
att LO till nästa kongress kan presentera ett förbundsgemensamt förslag om framtidens organisering av arbetstagare.
13.10
att fortsätta att organisera arbetstagarna på bemanningsföretagen så länge företagen finns kvar.
LOs styrelse beslutade våren 2006 att prioritera och arbeta med att höja organisationsgraden för arbetare i Sverige. Handlingsplaner har tagits fram och beslutats på
flera av LOs representantskap. Frågor om högre organisationsgrad, organisering och
medlemsvärvning behandlades både på LO-kongressen 2008 och 2012. De senaste tio
åren har LO och förbunden haft flertalet olika forum och beslutsmässiga grupper för
dessa frågor på både central och regional nivå. Utvecklingen och kunskapen om organisering och medlemsvärvning i de fackliga organisationerna har ökat radikalt under
det senaste decenniet. Men det räcker inte. Vi måste vara uthålliga och kreativa även i
detta arbete.
Om facket har förändrats en del under 2000-talet har arbetsmarknaden genomgått
en ännu större förändring. En förändring som byggt på kapitalistiska och liberala värderingar där arbetstagarbegreppet blivit alltmer diffust, där den anställde ska stå i
ständigt ”stand by-läge” och vara tillgänglig för den så kallade marknadens behov. Det
kommer innebära flera och tuffa utmaningar för de fackliga organisationerna när det
gäller att organisera arbetstagare i framtiden. Detta viktiga arbete för LO och dess 14
förbund måste fortsätta och intensifieras direkt efter LO-kongressen. Under kongressperioden bör vi även förbundsgemensamt jobba ihop och utveckla strategier, förslag på
hur framtidens viktiga arbete med organisering av arbetstagare ska bedrivas och resultatet kan med fördel presenteras i en rapport på LOs kongress 2020.
Att organisera och värva flera medlemmar till facket inom bemanningsbranschen
har hela tiden varit ett prioriterat område både för LOs arbete med högre organisationsgrad och i de flesta förbundsvärvarprojekten. Det har gjorts en del regionala försök till
samarbetsprojekt och gemensamt informationsmaterial. Men generellt har detta svåra
arbete tyvärr inte gett några större medlemsökningar och organisationsgraden minskar
inom bemanningsbranschen. Detta område och liknande, exempelvis falska f-skattare,
bör prioriteras och finnas med i den i motion 13.9 föreslagna rapporten som ska presenteras på LO-kongressen 2020.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.9 samt
att anse motion 13.10 besvarad.
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13.11
Ett gemensamt fackligt medlemskap
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Det behöver bli enklare att komma i kontakt med facket! Många som i dag
kommer ut i arbetslivet har mycket dålig kunskap om facket och än mindre
vetskap om vilket förbund man ska tillhöra.
Detta bidrar säkerligen till att man dröjer med att gå med i facket. Därmed missar man både tryggheten och senarelägger sitt inträde i a-kassan.
Som vi vet så är det en grundsten för den trygghet som man kan behöva
för att komma igång i livet.
Ett sätt kan vara någon form av LO-medlemskap som inträdesmöjlighet i facket som så snart som möjligt omformas till en förbundstillhörighet.
Vilsenhet får inte vara anledning till att det fackliga medlemskapet skjuts
på framtiden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO utreder möjligheten att kunna administrera och ansvara för ett gemensamt första års medlemskap som inträdesmöjlighet till facket.

13.12
LO medlemskap
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
Allt fler unga människor som kommer ut i arbetslivet väljer att stå utanför
det fackliga medlemskapet.
En hög organisationsgrad är en förutsättning för att facket ska vara starkt
både inåt och utåt. En fackförening med ett högt medlemstal åtnjuter både
respekt och trovärdighet hos motparten, men också i samhället i övrigt.
Endast cirka 50 procent av arbetarna i åldern 16–24 år är med i facket och
siffran har minskat drastiskt under det senaste decenniet. I Stockholmsområdet är situationen än värre.
En vanlig orsak till att unga inte går med kan vara att de överhuvudtaget
inte fått frågan om medlemskap, eller att de ständigt hoppar mellan olika
anställningar och anställningsförhållanden. En annan orsak kan vara att
man upplever det som svårt att gå med och att veta vilket fack man ska gå
med i, när man ständigt byter arbetsgivare och bransch.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO inför ett medlemskap i LO för personer utan tillsvidareanställningar.
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13.13
Ett EU-gemensamt fackligt medlemskap
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Den i dag växande globala arbetsmarknaden och den ökande rörligheten
inom EU ställer också krav på trygghet och säkerhet var man än befinner sig.
Ett fackligt medlemskap ska ge den tryggheten men som det är i dag finns
det små möjligheter att få hjälp även om man har ett fackligt medlemskap
i sitt hemland. Oavsett vilket EU-land man kommer från skulle respektive
förbund kunna behandla och hjälpa en medlem på likvärdigt sätt om det
finns gränsöverskridande medlemskap.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LOs styrelse utreder möjligheten till ett gemensamt internationellt fackligt medlemskap inom EU för respektive förbund.
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Utlåtande motionerna 13.11–13.13
13.11
att LO utreder möjligheten att kunna administrera och ansvara för ett gemensamt första års medlemskap som
inträdesmöjlighettill facket.
13.12
att LO inför ett medlemskap i LO för personer utan tillsvidareanställningar.
13.13
att LOs styrelse utreder möjligheten till ett gemensamt internationellt fackligt medlemskap inom EU för respektive
förbund.
Motion 13.11 tar upp den viktiga frågan om att enklare komma i kontakt med facket. Många som i dag kommer ut i arbetslivet har mycket dålig kunskap om facket och än mindre vetskap om vilket förbund man ska tillhöra. Att kunskapen är låg
om arbetsmarknaden för de som ska ta sitt första kliv ut i arbetslivet är ett stort problem. En del av ansvaret ligger på
samhället och skolan som inte förmår medborgare att stå bättre rustade när de ska ut på arbetsmarknaden. Det är också
ett ansvar för svensk fackföreningsrörelse och ett misslyckande, att vi inte tillräckligt nått ut med skolinformation och
annan facklig information. Grunden för fackligt arbete och organisering är på arbetsplatsen. Ett LO-medlemskap det första året i facket riskerar bland annat att den fackliga kontakten med arbetsplatsen åsidosätts. Dessutom går detta mot
vårt fackliga sätt att organisera oss. LO är ingen fackförening som organiserar arbetare på arbetsplatsen, LO är en federation av 14 förbund, där förbunden utgör basen och organiserar sig utifrån industriförbundsprincipen (efter 2012-års LO
kongress förbundsprincipen).
På grund av den organisationsstruktur vi har i dag är det svårt, att som motion 13.12 föreslår, bara organisera visstidsanställda direkt i LO. Vi i facket ska behandla alla medlemmar lika. Risken är stor att detta skulle upplevas som att
medlemmar delas upp i ett a- och b-lag utifrån anställningsform. Samtidigt vet vi att det är svårare att värva vissa grupper än andra till facket. Därför är det viktigt att man inom respektive förbund men också förbundsgemensamt jobbar
fram strategier och verktyg riktade till olika specifika medlemsgrupper. Inför LO-kongressen 2012 beslöt LO-förbunden
att de, vart och ett, skulle se över sina medlemskap för att bättre kunna anpassas till dem som har en svag anknytning
till arbetsmarknaden.
Redan 1999 tog Europafacken beslut om att se över ett europeiskt fackligt medlemskap. Liknande beslut togs på
LO-kongressen 2004. Den efterföljande utredningen Facklig medlem utan gränser visade då på svårigheterna att få med
alla fackförbund i Europa, vad som ska vara innehållet i ett sådant medlemskap och vad som är bindande för varje facklig
organisation med ett europeiskt medlemskap.
LOs styrelse är positiv till ett gränslöst fackligt medlemskap i Europa som motionen 13.13 beskriver och anser att frågan har utretts på hemmaplan. Nu är det de europeiska centrala federationerna som måste komma överens och därefter
måste Europafackets medlemmar vara eniga. Fram tills dessa uppmanar LO-styrelsen förbunden att samarbeta med systerorganisationerna i andra länder om information och att hjälpa medlemmar som jobbar över gränserna i ett annat land
än där de har sitt medlemskap.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.13 besvarad samt
att avslå motionerna 13.11 och 13.12.
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13.14
Överflyttning av medlemskap till nytt förbund
GS avd 14 Mellannorrland
När en medlem byter bransch och ska byta förbund, så upplever medlemmen att det är krångligt att ringa till förbundet och begära övergång, det
finns också en rädsla att tappa obruten medlemstid.
Samtliga förbund har i dag en skrivning på sina inträdesansökningar om
man vill ha hjälp att byta a-kassa genom att kryssa i en ruta och ge förbundet fullmakt att begära utträde ur nuvarande a-kassa just för att det inte ska
bli något glapp i medlemstiden. A-kassan går sedan in i SO-registret och
hämtar hem medlemmen och skickar ut ett brev som ska skrivas under för
att bekräfta övergången.
Vi skulle önska att det gällde detsamma för medlemskapet i förbunden.
Vi tror att det därigenom blir lättare att få medlemmar att vara rätt organiserade. Systemet finns redan där man scannar in medlemsansökningarna
och där samtliga förbund har access till denna, det måste vara enkelt att bara
genom att tillföra en ruta på inträdesansökan om hjälp att byta förbund.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar beslut om att överflyttning av medlemskap ska hanteras på samma
sätt som hjälp att byta a-kassa.

13.15
Byte av medlemskap inom LO förbunden
Handelsanställdas förbund avd 1 Malmö
I dag har vi en rörlig arbetsmarknad som gör att det måste finnas enkla
tekniska lösningar när man ska byta fackförbund då man har fått annat
arbete. Som det är i dag upplever våra medlemmar att det är mycket problematiskt och att det tar för lång tid vid övergång till annat förbund. Då
avstår man alltför ofta.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att gemensamma enkla tekniska lösningar utformas
så att man på enkelt sätt kan göra en övergång till annat förbund än det
man tillhör.

13.16
Förenkla övergångar inom LO
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
I dag är det 14 förbund som håller ihop och bildar LO. Varje förbund är suverän när det kommer till organisering, medlemsvärvning och kollektivavtalstäckning. När vi värvar medlemmar upptäcker vi att man är felorganiserad
och att medlemmen skulle behöva byta fackförbund. Dessa medlemmar
har förstått meningen med det fackliga löftet och idén med att vara fackligt
ansluten. Det finns dock ett problem med att det är olika regler för olika
LO-förbund vad gäller utträde och övergång. Här måste vi fundera på hur
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vi kan förbättra samarbetet mellan LO-förbunden och underlätta för medlemmar att tillhöra det fackförbund vars bransch man faktiskt arbetar inom.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-förbunden gemensamt ska se över möjligheten till att förenkla övergångar mellan fackförbunden.

Utlåtande motionerna 13.14–13.16
13.14
att LO tar beslut om att överflyttning av medlemskap ska hanteras på samma sätt
som hjälp att byta a-kassa.
13.15
att LO ska verka för att gemensamma enkla tekniska lösningar utformas så att man på
enkelt sätt kan göra en övergång till annat förbund än det man tillhör.
13.16
att LO-förbunden gemensamt ska se över möjligheten till att förenkla övergångar mellan fackförbunden.
På LO-kongressen 2008 togs beslut om att underlätta övergångar mellan förbunden.
Den arbetsgrupp som tillsattes kom fram till att LO ska ansvara för en databas dit förbunden lämnar medlemmar som har begärt övergång till annat förbund. Här hämtar förbundet information om den nya medlemmen och tar kontakt innan denne skrivs in i sitt
nya förbund. I dag kan man se vissa brister med databasen, och i tekniken, som halkat
efter. Planen är att ta ett nytt tag, tillsammans med alla förbund, om vad som behöver
utvecklas när det gäller övergångsdatabasen. LOs styrelse är övertygad om att tiden,
när det ena förbundet skickar en pappersblankett till det andra förbundet, är förbi.
Motionerna 13.14–13.16 pekar på det krångliga i att byta medlemskap mellan förbunden. Varje enskilt förbund är suveränt att bestämma hur man ska administrera
sina medlemskap. Det går att se att det i dag skiljer sig åt en hel del, inte minst om
förbunden hanterar ärendena på regional eller central nivå. Att innehållet i medlemskapet skiljer sig åt mellan olika förbund underlättar inte heller övergångar. Detta är
något förbunden bestämmer helt själva via sina stadgar. LO kan, och har, lyft frågan om
gemensamma diskussioner inom dessa områden.
Att överflyttning av medlemskap ska hanteras på samma sätt som hjälp att byta
a-kassa har visat sig svårt, krångligt och inte konstruktivt. Ett av problemen är att
förbunden har valt olika regler när det gäller om a-kassan ska vara en naturlig del
av medlemskapet eller om det är ett separat medlemskap. A-kassan använder sig av
fullmakter som skulle gå emot flera av förbundens stadgar och rutiner när medlem har
begärt övergång. I arbetet med övergångsdatabasen bestämdes tidigt att inte ha med
a-kassemedlemskap.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 13.15 och 13.16 samt
att avslå motion 13.14.
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13.17
Organisera Arlanda – Sveriges största arbetsplats
Transportarbetareförbundet
Arlanda har i dagsläget uppskattningsvis 20 000 anställda fördelade på 600
företag. Flygplatsen har uppemot 23 miljoner passagerare årligen och Swedavia har en vision att inom 20 år ha 50 000 anställda på Arlanda. Arlanda är
navet i Sverige för export och import via flygfrakten och av största vikt för
svensk samhällsekonomi och dess utveckling. LOs verksamma förbund i
direkt anslutning till Arlanda är Transport, Handels, HRF, Fastighets och
Seko. Utöver dessa tillkommer Byggnads, Målarna, IF Metall, Elektrikerna
och Kommunal i nära anslutning till flygplatsen. Målet för LO och dess
medlemsförbund kan inte vara något annat än att med gemensamma krafter bygga en aktiv, varaktig och medveten lokal tvärfacklig verksamhet på
Arlanda.
LO har tidigare gjort insatser för att få igång facklig verksamhet på Arlanda. De har tyvärr, trots goda ansatser, inte nått ut till den lokala arbetsplatsverksamheten.
Det är därför viktigt att kommande organiseringsarbete bygger på att
stötta lokal tvärfacklig aktivitet som t ex gemensam utbildning som strävar
till att hitta fler fackliga ledare på arbetsplatserna och på sikt få en aktiv
och fungerande klubbverksamhet.
Det är absolut nödvändigt för vår framtida kraft i fackföreningsrörelsen
att vi organiserar arbetsplatserna som är kopplade till Arlanda för att kunna
ta tillvara på vår inneboende gemensamma styrka i kampen för bättre villkor, i dag och i morgon.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO initierar ett förbundsgemensamt arbete för att utreda de gemensamma behov och utmaningar som finns kring att organisera Arlanda
samt
att LO därefter avsätter erforderliga medel som krävs för att lyckas med ett
lokalt tvärfackligt organiseringsarbete på Arlanda.
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Utlåtande motion 13.17
13.17
att LO initierar ett förbundsgemensamt arbete för att utreda de gemensamma behov
och utmaningar som finns kring att organisera Arlanda samt
att LO därefter avsätter erforderliga medel som krävs för att lyckas med ett lokalt
tvärfackligt organiseringsarbete på Arlanda.
Facklig samverkan över förbundsgränserna är väldigt viktigt i organiseringsarbetet. En
förutsättning är att alla förbunden är med och är delaktiga. Fördelarna med samarbete
på de riktiga stora arbetsplatserna i landet är flera. Exempel på stora arbetsplatser är
Arlanda, som motion 13.17 handlar om, Landvetter och andra större flygplatser, Mall of
Scandinavia och andra stora köpcenter utanför tätorter. Utbildningar, erfarenhetsutbyte, gemensamma uppsökerier och lokaler med bättre öppettider är några verksamheter
och aktiviteter som skulle kunna bli bättre med en förbundsgemensam samordning.
LO-distrikten har redan i dag till uppgift att samordna organiseringsarbetet regionalt.
Detta kan endast ske under förutsättning att förbundsavdelningarna gemensamt
bestämmer vad man vill göra för satsningar tillsammans.
När det gäller finansiering av förbundsgemensam verksamhet på arbetsplatserna är
det något som i huvudsak ska delas av de förbund som ingår.
Förbundsavdelningarna i Stockholm har tidigare varit pådrivande för att
LO-distriktet ska samordna en gemensam facklig mötesplats på Arlanda. Det var bland
annat en del av den så kallade storstadssatsningen i början av 2000-talet. Till och från
har det funnits en gemensam facklig expedition med bland annat en försäkringsrådgivare och möjlighet till facklig information. Ambitionen var också att kunna hålla tvärfackliga utbildningar i samarbete med ABF. Satsningarna har tyvärr brustit på att förbundsavdelningar från början har gått med i, för att sedan hoppa av, det gemensamma
projektet. Det har varit stort fokus på lokalfrågan och fördelning av kostnaderna. I och
med det har det varit svårt att ha ett långsiktigt arbete.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.17 första att-satsen besvarad samt
att avslå motion 13.17 andra att-satsen.
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13.18
Prioritera vår gemensamma skolinformationsverksamhet
Handelsanställdas förbund
LOs tvärfackliga skolinformationsverksamhet är av stor vikt för att bygga
facklig medvetenhet och förebygga att unga arbetstagare får problem i arbetslivet. På lång sikt är verksamheten helt nödvändig för att organisera fler
unga och stärka arbetarrörelsen.
LO-förbunden har i uppgift att genomföra fackliga skolinformationer
på direkt branschinriktade utbildningar. En mycket stor del av de studerande i gymnasieskolan läser dock olika studieförberedande inriktningar.
Dessa elever utgör också, framförallt efter examen, en betydande andel av
arbetstagarna inom LO-förbundens branschområden. Det är därför av stor
vikt att vi genom den tvärfackliga skolinformationsverksamheten i LOs
regi når ut till dessa elever.
2014 höll vi 942 skolinformationer i LOs regi. Det är en alldeles för låg
siffra. Vi är oerhört långt ifrån att vara ute i alla gymnasieklasser en gång
varje läsår. Det drabbar eleverna vi inte möter och det försvagar arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen i synnerhet. På sikt riskerar vi också att tappa
legitimitet och öppna upp gymnasieskolan för andra centralorganisationer.
Skolinformationsverksamheten är rimligen en viktig och självklar del av
LOs verksamhet. Uppdraget är mycket omfattande. Organisationen måste
byggas därefter. Det går inte att genomföra en så pass omfattande verksamhet utan att ha tydliga och gemensamma strukturer för verksamheten, över
hela landet. Verksamheten måste samordnas och organiseras på LO-distrikten. Vidare måste skolinformationsverksamheten prioriteras. Det bör vara
en av de allra mest prioriterade verksamheterna som LO-distrikten bedriver,
inte minst när det kommer till personella resurser.
Det är ett gemensamt ansvar att stärka skolinformationsverksamheten
i LO. Förbundens skolinformatörer måste också vara skolinformatörer för
LO. Genom att tillsammans prioritera skolinformationsverksamheten och
bygga ett gemensamt arbetssätt i hela LOs organisation, ger vi förutsättningar för att aktivera fler förtroendevalda informatörer och nå fler elever.
Det är av stor vikt för hela fackföreningsrörelsen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO och dess medlemsförbund under kommande kongressperiod, i alla led,
ska prioritera skolinformationsverksamheten samt ta fram ett gemensamt
landsövergripande arbetssätt för hur verksamheten ska bedrivas för att
nå eleverna på studieförberedande gymnasieprogram en gång varje läsår.

13.19
Skolinformation
Industrifacket Metall avd 10 Dalarna
Det bästa sättet att få en livskraftig organisation med en över tid stark medlemskår är att bedriva en uppsökande verksamhet med värvning. Att delge
information och erbjuda utbildning, att vara öppen för dialog samt driva
aktuella frågor och krav för sina medlemmar. En viktig faktor är att få med
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ungdomar. Att outtröttligt möta ungdomar om och om igen och erbjuda
dem kunskap om den svenska modellen, fackets roll och löntagarnas rättigheter och skyldigheter. De är våra blivande medlemmar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO ska bedriva ett prioriterat
och målinriktat skolinformationsarbete samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO ska samverka med andra
elevorganisationer, exempelvis elevråd/elevkårer, för att stärka elevernas
tillgång till facklig skolinformation.

Utlåtande motionerna 13.18–13.19
13.18
att LO och dess medlemsförbund under kommande kongressperiod, i alla led, ska
prioritera skolinformationsverksamheten samt ta fram ett gemensamt landsövergripande arbetssätt för hur verksamheten ska bedrivas för att nå eleverna på
studieförberedande gymnasieprogram en gång varje läsår.
13.19
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO ska bedriva ett prioriterat och målinriktat skolinformationsarbete samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO ska samverka med andra elevorganisationer, exempelvis elevråd/elevkårer, för att stärka elevernas tillgång till facklig
skolinformation.
Att bedriva skolinformation är otroligt viktigt. Det är en möjlighet för oss att ge vår
syn på hur arbetsmarknaden fungerar, fackets roll i samhället, vikten av kollektivavtal och medlemskapets värde. Skolinformationsverksamheten är i dag en prioriterad
verksamhet för LO-distrikten. Varje distrikt har en ansvarig ombudsman på verksamhetsområdet, vilket även fastslås i LO-distriktens stadgar. Den nyligen genomförda
ung-utredningen har tittat på LOs ung- och skolverksamhet och slagit fast att riktlinjer
och stöddokument ska tas fram på området. Det är ett arbete som redan påbörjats av
LO centralt.
För att nå ett bra resultat är det viktigt att LO samverkar med elevorganisationer.
Ett arbete som intensifierats under senare tid, både centralt och regionalt. LOs styrelse ser nu att det börjar ge resultat men naturligtvis måste vi förbättra och hålla i
samarbetet. LO-förbunden samt en del tjänstemannaförbund står även bakom Arena
Skolinformation där syftet är att ge en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetstagarperspektiv med gymnasieskolan som målgrupp.
LOs uppdrag är omfattande och riktar sig utöver gymnasieskolan även mot SFI,
Komvux och folkhögskolor. Mot den bakgrunden ser vi att varken LO-distrikten eller
förbundens regionala/lokala organisationer har tillräckligt med informatörer för att nå
eleverna en gång per läsår.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 13.18 och 13.19.
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I debatten deltog
Magnus Pettersson, LOs styrelse
Ann-Katrin Eneblom, Fastighets
Johan Eriksson, Transport
Ludwig Eriksson, Transport
Jarmo Kusmin, Fastighets
Ola Olsson, Byggnads
Elpida Georgitsi, Kommunal
Per-Ola Nilsson, Elektrikerförbundet
Viktor Andersson, Handels
Juan Chacon, Kommunal
Morgan Nyberg, Byggnads
Monica Enarsson, IF Metall
Robert Savela, Transport
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Morgan Nyberg, Byggnads yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 13.9 med
––tilläggs-att-sats: Att LO i detta arbete särskilt beaktar de nya former för
arbete som
––förekommer på svensk arbetsmarknad i dag,
–– Styrelsens yrkande om bifall på tilläggs-att-satsen på motion 13.9,
––Jarmo Kusmin, Fastighets m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på motion 13.15 och
––13.16 med tilläggs-att-satsen: att detta ska vara klart senast vid utgången
av 2017,
––Ludwig Eriksson, Transport m.fl. yrkande om bifall på motion 13.17,
––Ola Olsson, Byggnads m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på
motion 13.18,
––Elpida Georgitsi, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motionerna 13.18–13.19,
––Monica Enarsson, IF Metall yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 13.19 med följande tilläggs-att-sats: att ge LO-styrelsen i uppdrag
att se över möjligheten att öka de ekonomiska resurserna till LO-distriktens skolinformationsverksamhet.
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Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla tilläggs-att-satsen på motion 13.9.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att avslå tilläggs-att-satsen på motion 13.15.
Votering begärdes av Morgan Nyberg, Byggnads.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.17.
Votering begärdes av Johan Eriksson, Transport.
Kongressen beslutade
att avslå tilläggs-att-satsen på motion 13.19.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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13.4 Facklig utbildning och folkbildning
Motionerna 13.20–13.38 samt 13.8 andra att-satsen
13.20
Korttidsstudiestöd
Hotell- och restaurangfacket avd 01 Väst
I dag ser vi hur det ställs allt högre krav på utbildning på arbetsmarknaden,
samtidigt som utbildningsklyftan växer.
Allt fler företag anser sig ha problem att rekrytera personal med rätt
kompetens, samtidigt har vi rekordhög arbetslöshet inte minst bland ungdomar och nyanlända. Den borgerliga lösningen på problemet är att ropa
efter fler låglönejobb. Vår nyckel för att komma tillrätta med matchningsproblematiken bör vara en ökad bildning.
Tidigare fanns möjlighet att kompetensutveckla och fortbilda sig på arbetstid med hjälp av korttidsstudiestödet. Detta var medel vi själva avstått
i avtalsuppgörelser för att utjämna utbildningsklyftan. Det gav våra medlemmar möjlighet till bildning för att bättre passa på en föränderlig arbetsmarknad. Det ledde också till att öka människors frihet att i en större
omfattning forma sina egna liv, vilket gav förutsättningar att delta i samhällets utveckling.
Våra gemensamt avsatta medel har under en lång följd av år konfiskerats
av högerregeringar. Det är nu hög tid att vi återfår våra pengar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att engagerat och målmedvetet arbeta för att våra gemensamt avsatta pengar
till korttidsstudiestödet återställs.
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13.21
Utbildning av löntagare
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Folkrörelsetraditionen inom fackföreningarna har varit avgörande för de
framsteg vi har kunnat göra gemensamt för att bygga och utveckla samhället i progressiv, rättvis och solidarisk riktning. Framtidens folkrörelse har
samma uppgift igår, i dag och imorgon.
Grunden för en varaktig samhällsförändring bygger på att det är arbetarnas egna arbete som åstadkommer förändringen. Kunskap är makt, det
är något som skapar ideologisk medvetenhet och en tilltro på den egna förmågan att vara en del av förändringen.
Under 1970-talet avsatte löntagarna en del av sin lön till utbildning för
löntagarna, enligt uppgifter från dem som var med då. Det utformades så
att en del av löneutrymmet inte togs ut helt i höjd lön, utan istället togs en
arbetsgivaravgift ut för att bekosta facklig utbildning inom fackföreningarna, som en del i att stärka arbetarklassen. Ett riktat stöd som togs bort av
de borgerliga regeringarna i början av 1990-talet.
Utbildningen finansierad av en arbetsgivaravgift var oerhört betydelsefull för folkrörelsearbetet i fackföreningarna och behövs än mer i dag
och imorgon. Enligt uppgifter så rörde det sig om en liten del av det mervärde som arbetarna tillsammans skapade. Men det gjorde skillnad, så det
är detta som vi vill återinföra som ett steg på vägen att utbilda löntagarna
till kunniga och aktiva medborgare, för att de ska kunna delta i byggande
av framtidens samhälle.
Genom att införa ett riktat stöd med att ta ut en arbetsgivaravgift möjliggör vi ett kunskapslyft till löntagarna, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, utbildning på arbetstid och vi stärker folkrörelsearbetet inom facket.
Det finns ett direkt samband mellan offentliga utgifter, ekonomisk tillväxt och sociala framsteg. Vår uppgift är att utbilda fackföreningarnas medlemmar och allmänheten om detta samband. Vi ska ta vara på den kunskap
som slumrar hos alla arbetare. Vi kan genomföra insatser till stöd för en
utbildningspolitik som förbättrar fackföreningarnas medlemmars möjlighet att delta i en demokratisk omvälvning av vårt samhälle.
Vi måste fördela de ekonomiska resurserna i samhället så att vi kan införa en rättvis, jämlik och progressiv utbildning, som garanterar fackföreningarnas folkrörelsearbete de nödvändiga resurser som krävs för ordentliga
investeringar i människor och i utbildning. Då mobiliserar vi den kraft som
finns i den kollektiva gemenskap som fackföreningarna vilar på.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att införa ett riktat ekonomiskt stöd till fackföreningarna för att utbilda
löntagarna,
att införa ett riktat ekonomiskt stöd till fackföreningarna för att utbilda
löntagarna fackligt samt
att införa en arbetsgivaravgift för att finansiera det riktade stödet till fackföreningarna för att utbilda löntagarna.
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Utlåtande motionerna 13.20–13.21
13.20
att kongressen ger LO uppdraget att: Engagerat och målmedvetet arbeta för att våra
gemensamt avsatta pengar till korttidsstudiestödet återställs.
13.21
att införa ett riktat ekonomiskt stöd till fackföreningarna för att utbilda löntagarna,
att införa ett riktat ekonomiskt stöd till fackföreningarna för att utbilda löntagarna
fackligt samt
att införa en arbetsgivaravgift för att finansiera det riktade stödet till fackföreningarna för att utbilda löntagarna.
Motionen 13.20 föreslår att det på nytt ska införas ett korttidsstudiestöd i likhet med
de stöd som fanns innan det togs bort av den borgerliga regeringen. Alla som behöver
läsa in de ämnen som saknas för en gymnasieexamen, eller för att klara omställningen
på en föränderlig arbetsmarknad, ska enligt LOs styrelse ha möjlighet att delta i
vuxenutbildning. Ett studiestöd enligt den modellen som förelåg genom det tidigare
korttidsstudiestödet skulle helt i enlighet med motionen fylla en välbehövlig funktion för kortutbildade. Detta då det måste vara möjligt att utifrån varierande behov av
kompletterande och fördjupade studier ta steget från arbete till studier och tillbaka
till arbete. Denna möjlighet bör vara oberoende av var i livet man befinner sig. Då får
vuxenutbildningen en starkare betydelse för omställningen på arbetsmarknaden. LOs
styrelse delar helt motionens krav på ett nytt studiestöd för kortutbildade och anser att
frågan på nytt måste aktualiseras i syfte att få till stånd något liknade studiestöd för
denna grupp.
Motion 13.21 pekar på vikten av ett kunskapslyft för landets löntagare som helhet,
finansierat via arbetsgivaravgiften. Vidare föreslås att det inrättas ett ekonomiskt stöd
riktat till fackföreningarna för att utbilda löntagarna. LOs styrelse delar i stort bakgrundsbeskrivningen i motionen. En höjning av arbetsgivaravgiften för detta ändamål
måste ses i ljuset av samtliga reformönskemål. LO får därför på sikt bevaka frågan om
ett riktat studiestöd för kortutbildade. Styrelsen anser i övrigt att de fackliga organisationerna först och främst bör ta ansvar för och prioritera medlemmarnas utbildning.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.20,
att anse motion 13.21 första och andra att-satsen besvarade samt
att avslå motion 13.21 tredje att-satsen.
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13.22
Stipendiefondens vara eller icke vara
Målareförbundet
LOs stipendiefond har sedan dess inrättande varit föremål för diskussioner.
Den senaste i raden handlade om att det ansågs fattas medel i densamma.
Vi ska inte i denna motion lägga kraft på bakgrundsbeskrivning, utan mer
fokusera på vår gemensamma ambitionsnivå.
De flesta inom arbetarrörelsen håller med om att LO-kollektivet som helhet
tappar makt. Vi tappar makten för att vi låter någon annan äga de arenor vi
historiskt lyckats övervinna. Vi har tagit vår plats i samhället genom att stärka
den enskilda arbetaren och på så sätt stärka kollektivet. Metoden är väl beprövad och de flesta känner att den fungerar. Hur passar, eller hur skulle LOs stipendiefond kunna passa i vår gemensamma plattform för att stärka arbetarna?
Facklig utbildning är en av fackförbundens grundpelare. Samtliga förbund har på ett eller annat sätt en utbildningstanke där ambitionen är att
så många nya medlemmar som möjligt ska genomgå någon typ av medlemsutbildning. Det är ett grunduppdrag vi alla har. Konstruktionerna i de
olika förbunden kan variera men syftar till samma sak, att medlemskåren
ska veta vad vi som arbetarrörelse kan och vill uppnå.
Kärnan i denna motion handlar om att försöka få LO tillsammans med förbunden att enas och inrikta oss mot framtiden. Vi hör oss själva allt som oftast
säga att facklig utbildning är något av det viktigaste som finns. Trots det har vi
otalet diskussioner kring LOs stipendiefond, vilka inte för oss framåt. Vi måste
ha en vilja och styrka att bestämma väg. Ett sätt att tänka modernt är att avsätta
pengar så att vi på allvar kan utbilda medlemmar och blivande medlemmar.
Många inom arbetarrörelsen vill att arbetsgivarsidan ska få en tydlig signal om att det är dags att vända den liberala agendan. Sture Eskilsson, informationsdirektör i Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 1970–90, var den
som sjösatte denna riktning mot att förändra samhället. Facklig utbildning
kan, om den används smart, stärka vår kollektiva ideologiska övertygelse.
LOs stipendiefond kan vara den motorn, förutsatt att vi vill det.
Förbundens roll är att för sin räkning lägga krut och engagemang på
att organisera och rekrytera människor till att delta på våra gemensamma
tvärfackliga medlemsutbildningar. Med en positiv anda skulle förbunden ha
många medlemmar i utbildning, inte som i dag att vara negativ till de resultat vi i dag når. Handen på hjärtat, om vi hade varit bra på vår kärnuppgift,
då hade vi inte haft det stora antalet individer som röstar på Sverigedemokraterna, Moderaterna eller något annat borgerligt parti.
LOs stipendiefonds utformning bör samtidigt diskuteras så att det möjliggörs att stipendier betalas ut även om det ”bara” varit två förbund närvarande.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillsammans med förbunden tar ett fast grepp om LOs stipendiefond
och kraftigt utökar resurserna i densamma,
att ändra stipendiereglerna så att stipendier kan betalas ut även om det bara
varit medlemmar från två förbund på ett utbildningstillfälle samt
att LO-ungutbildningarna ska ingå som en del av vilka stipendier som kan
sökas från LOs stipendiefond.
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13.23
Stipendiefondens vara eller icke vara
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Det fanns en tid då de tvärfackliga studierna inte alls var så blomstrande som
nu. En tid då flera förbund centralt tillsammans med LO febrilt försökte få
avdelningar och sektioner ute i landet att inse att det är tvärfackligt som
gäller. Dock var många av oss – för att uttrycka det milt – lite trögstartade.
Stipendiefonden instiftades för att, såsom vi tolkar historien, uppmuntra till tvärfacklig medlemsutbildning och tvärfacklig facklig-politisk medlemsutbildning, oavsett förbundstillhörighet, oavsett ekonomi och oavsett
lokal studieorganisation. Alla skulle ges samma möjlighet till utbildning!
Man såg hur antalet förtroendevalda sjönk. Kan hända naggades även en
del medlemstal i kanten.
När tvärfackliga medlemsutbildningar ökar kan man se en tendens till
inte bara ökat engagemang och ökad insikt, utan även att samtalet kring
fikabordet på arbetsplatsen åter väcks. Samtalet som ju faktiskt har en direkt koppling till rörelsens överlevnad.
Ytterligare en positiv bieffekt av detta ökade engagemang är att antalet
förtroendevalda försiktigt ökar. Människor som fått smak för bildning, som
erövrat kunskap och insikt, förstår värdet i att engagera sig. De förstår att
det hänger på just mig. Det är jag som är facket och det är jag som tillsammans med mina arbetskamrater kan förändra och påverka.
Förbundsavdelningar och sektioner har tagit god tid på sig att förstå –
att se fördelarna med tvärfackligt, att våga släppa på egna traditioner och
våga lita på att tillsammans är vi starka, även utanför förbundsgränserna.
Fördelarna är – som vi vet i dag – otaliga. Att medlemmar möts över förbudsgränserna är unikt. De kunskaper och erfarenheter som delas är unika.
I en tid då förbundsavdelningarna fortfarande inte förstått, trots att såväl förbund som LO-distrikt avsatt pengar för att underlätta avdelningars
och sektioners insikt, är det lätt att förstå hur de som då förvaltade fonden
ansåg att man borde kunna göra något mer.
I en tid då det fanns ekonomiskt utrymme passade man på att lägga in även
annan verksamhet i det utrymme som skulle ligga till grund för medlemmars
tvärfackliga bildning inom såväl den fackliga som den facklig-politiska sfären.
Ungefär vid samma tid, eller strax därefter, hände plötsligt något i förbunden. Man hade bestämt sig. Man sa ”nu jäklar ska vi gasa!” Man stod
upp för tvärfackligheten på ett sätt ingen tidigare skådat. På konferenser
och kongresser talar man sig nu varm för tvärfacklighetens vara. Och tro
det eller ej, förbundsavdelningar och sektioner ute i landet börjar så smått
vakna till liv. Sakta men säkert inser man att det ju finns en poäng med att
se utanför sina egna väggar. Man har fått upp ögonen för medlemskapets
värde och alla medlemmars lika rätt till bildning, oavsett förbundstillhörighet. Dock krockar plötsligt den verkligheten med de tidigare utlovade förutsättningarna. När den tvärfackliga verksamheten försiktigt börjar blomstra
är stipendiefondens medel slut. När avdelningar och sektioner väl börjat
nosa på den vackraste av världar, lägger man från fondens håll in en tvärnit
samtidigt som alla förbund glatt från scenen tar varandra i hand på att nu
uppnå nya tvärfackliga höjder.
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Det är med såväl förvåning som besvikelse vi nu går hem och slickar
våra sår. Våra förbund signalerar till oss att budgetera som om fonden inte
fanns. Våra tvärfackliga kamrater på hemmaplan känner sig osäkra på hur
den vackraste av världar nu ska komma att se ut. Det som nyss kändes så
blomstrande känns nu mest bara visset.
Vi vill på detta vis föreslå en förändring av fondens vara. Vi vet vad fonden går för. Vi vet nu, och även ni vet nu, att vi kan om vi vill och vågar.
Och tro oss, vi både vill, kan och vågar. Vi har smakat på den tvärfackliga
verksamhetens sötma och vet att vi kommer att fortsätta lyckas. Med vissa
justeringar kommer vi fortsätta slå världen med häpnad, vi kommer fortsätta
visa på den fantastiska ökning av verksamhet som vi haft de senaste åren.
Vår uppfattning är dock att fondens värde måste återställas till vad det
tidigare varit. Vi skulle kunna beskriva bakgrunden till hur fonden såg ut,
hur förbunden avsatte medel och LO bidrog likaså. Stipendiet per timme
på den tiden var 66 procent av vad det är i dag men trots det är medlen in
fortfarande nästintill oförändrade. Vi skulle vidare kunna peka på att fonden i dagsläget endast räcker till en femtedels studietimmar, jämfört med
vad den en gång gjorde. Av olika skäl självklart, men fakta kvarstår. I en tid
då alla med glädje ser på hur avdelningar, regioner och sektioner runt om i
landet visar på en ökad tvärfacklig verksamhet, räcker fonden endast till en
femtedel av vad den en gång gjort, men ni vet redan alla dessa fakta. Den
som läser på om fonden kan sin historia.
Vän av ordning kan dessutom påpeka att förbunden centralt i dag lovar
skjuta till pengar om fondens medel tar slut. Så vad finns det att gnälla över?
Lägg ned hela förfarandet då, säger en bitter röst inom oss studieaktiva.
Lägg ned hela ansökningsförfarandet. Merarbetet med att skicka deltagare,
ansökningar, motivera, få avslag, meddela förbundsavdelningar som får registrera om, söka på annat håll. Bespara oss all den irritation och magsyra
som uppstår över att ha en fond som inte fyller någon tillräcklig funktion.
Nej, återuppliva fondens berättigande! Kalla in hjärt- och lungräddningsmaskinen för nu kör vi så det ryker igen!
För att fonden ska återfå sitt berättigande krävs självklart en förändring.
Vi måste välja väg! Att fortsätta i gamla hjulspår med sinande medel är ingen
hållbar utveckling. Man skulle kunna se ett antal olika varianter på förändring: mer avsatta medel in till stipendiefonden för att återställa någon form
av ursprungligt värde. Framgent kanske man till och med skulle räkna upp
insättningen med någon form av indexreglering. Alternativt låta fonden
fokusera på antingen LO Ung-utbildningarna eller medlemsutbildningar/
facklig-politiska medlemsutbildningar.
Att låta en sakta men säkert sinande fond sprida sina medel på allt från
facklig introduktion, medlemsutbildning till facklig-politisk medlemsutbildning och LOs Ung-utbildningar Om Facket och Om Samhället, är inte
hållbart för en fond med så lite medel.
Återigen – vi måste välja väg!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de ekonomiska förutsättningarna att förverkliga stipendiefondens ursprungliga syfte och mål återställs.
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Utlåtande motionerna 13.22–13.23
13.22
att LO tillsammans med förbunden tar ett fast grepp om LOs stipendiefond och kraftigt utökar resurserna i densamma,
att ändra stipendiereglerna så att stipendier kan betalas ut även om det bara varit
medlemmar från två förbund på ett utbildningstillfälle samt
att LO-ungutbildningarna ska ingå som en del av vilka stipendier som kan sökas från
LOs stipendiefond.
13.23
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de ekonomiska förutsättningarna att
förverkliga stipendiefondens ursprungliga syfte och mål återställs.
Motion 13.22 innehåller förslag om att på olika sätt öka ambitionsnivån för LOs stipendiefond för tvärfackliga medlemsstudier genom att kraftigt öka resurserna till
densamma. Hur kraftfull LOs stipendiefond är avgörs helt och fullt av storleken på
förbundsavgiften, som utgör basen för LOs verksamhet. En ökad ambitionsnivå hänger
därför samman, med det beslut som tas då förbundsavgiften fastställs. Motionen 13.22
innehåller också förslag om att stipendier ska kunna erhållas för tvärfackliga kurser där
det endast är medlemmar från två förbund. LOs styrelse beslutade hösten 2015 att revidera regeln om att det måste vara minst tre förbund för att stipendier ska utgå. Även
om det skulle vara färre än tre förbund, utgår det nu stipendier från fonden. Angående
LOs ungutbildningar beslöt LOs styrelse hösten 2015, i syfte att öka volymen stipendier
till tvärfackliga medlemsutbildningar för vuxna, att förbunden själva ska betala stipendier för de medlemmar som deltar i LOs ungutbildningar.
Motion 13.23 föreslår att LOs stipendiefond för tvärfackliga studier ska återställas
till sin ursprungliga modell. Genom att LOs styrelse hösten 2015 beslutade att ta bort
stipendiefondens ansvar för stipendier till LOs ungutbildningar Om facket och Om samhället, återställdes nivån på fonden till den ursprungliga.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.22 andra att-satsen samt
att avslå motionerna 13.22 första och tredje att-satsen samt 13.23.

13.24
Flerspråkig facklig information
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens arbetsliv blir andelen arbetare med andra modersmål än svenska
allt högre. Många människor kommer till Sverige från andra delar av världen
där inte bara språket är ett helt annat utan även de fackliga traditionerna
och den fackliga medvetenheten. Kulturkrockarna kan bli enorma. När en
arbetare kommer från ett land där facket inte går att lita på, där fria fackföreningar är förbjudna och de som finns inte är värda att kallas fackföreningar är det extra viktigt att vi kan informera på den anställdes hemspråk.
I takt med att fler människor kommer till Sverige från olika delar av värl-
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den med helt andra fackliga traditioner är det viktigt att vi kan nå dem med
relevant information på deras eget språk i så stor utsträckning som möjligt.
På LOs hemsida finns mycket information om försäkringar och liknande
ämnen att tillgå på många olika språk och det är fantastiskt bra. Samarbetet med Folksams flerspråkiga rikskundtjänst är oerhört värdefullt för LOförbundens medlemmar och blivande medlemmar. Det är dock viktigt att
fortsätta att bygga ut facklig information i andra ämnen på många språk.
Fackföreningsrörelsen är oerhört beroende av att vi kan få människor
ifrån andra kulturer att förstå vad fackföreningsrörelsen står för i Sverige,
om vi ska kunna överleva på sikt. Vi måste göra grundläggande facklig information enkelt tillgänglig både på LOs hemsida men även i form av tryckt
material eftersom vi inte kan förutsätta att tillräckligt många nyanlända
arbetare har tillgång till dator och internet. Vi måste kunna sprida tryckt
grundläggande facklig information på olika språk på arbetsplatserna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta aktivt med att göra mer information på LOs hemsida tillgänglig på flera olika språk samt
att LO ska arbeta aktivt med att ta fram grundläggande facklig information
i tryckt form på flera olika språk.

Utlåtande motion 13.24
13.24
att LO ska arbeta aktivt med att göra mer information på LOs hemsida tillgänglig på
flera olika språk samt
att LO ska arbeta aktivt med att ta fram grundläggande facklig information i tryckt
form på flera olika språk.
LO är en paraplyorganisation för fjorton medlemsförbund. Det innebär att LO samordnar
medlemsförbunden i för förbunden viktiga frågor. Kontakterna med de nästan 1,5 miljoner
löntagare som är organiserade inom familjen sker dock via respektive förbund. LO rekryterar inte, företräder inte arbetsrättsligt och bedriver inte klubb- eller avdelningsverksamhet. Behovet av flerspråklig facklig information är på vissa håll och i vissa förbund stort.
Behovet ur ett LO-perspektiv finns också, men är inte i nivå med de behov som finns i
vissa förbund. LO bedriver, som motionären påpekar, sedan länge ett samarbete med
Folksam om flerspråklig kundtjänst. LO har också tidigare tillhandahållit flerspråklig
facklig information genom ”gå med i facket”. LOs styrelse anser att motionären pekar
på en utmaning som är av stort intresse för LO-sfären. Vår förmåga att stärka vår närvaro
med hög andel utrikesfödda samt förbättra LOs trovärdighet bland dem med svaga språkkunskaper är oerhört betydelsefulla fackliga utmaningar. LO bedriver därför bland annat
facklig information inom ramen för SFI. LO ska givetvis framöver följa hur kommunikationen med de personer med svaga svenskakunskaper på ett relevant sätt kan förstärkas,
även om den omedelbara medlemskontakten hanteras av respektive förbund.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.24 besvarad.
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13.25
Kampen om tänkandet
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Kampen om tanken och tyckandet pågår ständigt, ibland lågmält, ibland
högljutt. Det här har våra ideologiska och ekonomiska motståndare förstått.
Men de har inte bara begripit att kampen om tanken är viktig, de har också
sett till att de har både de ekonomiska resurser som krävs och de organisationer som behövs för att de tankar de tycker är rätt ska uttryckas och etableras och bli samhällets och till sist den enskilda individens.
I perioder kan det bli tydligt hur vissa frågeställningar dominerar och att
andra teorier ger vika. Inom den politiska ekonomiska teorin är det tydligt
hur de Keynesianska eller socialistiska teorierna länge tryckts ner till förmån för liberala och neoliberala ekonomiska teoribildningar. De nationalekonomer som hävdat något annat än marknadens frihet har haft svårt att
hävda sig och få sina röster hörda och vi i arbetarklassen har därmed haft
svårt att värja oss mot det massiva tryck om marknadens och individens
frihet som borgerliga och näringslivets tankesmedjor satt på vårt tänkande.
Vi behöver få ordning på våra tankar och teorier och få utrymme att
både uttrycka dem och låta tankarna om ekonomisk och politisk demokrati, om frihet och solidaritet, ta över vår värld och våra liv och det gör sig
inte självmant.
Vi behöver både forskning och forskare, både ideologer och ideologier
som tjänar oss och vi behöver en fackföreningsrörelse som kan, vill och vågar ge sig in i kampen om tanken.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO på lämpligaste vis försöker etablera tankesmedjor som tar upp kampen om ideologin samt
att LO startar forskning och forum om framtidens arbetsmarknad och morgondagens sociala och politiska frågor.
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Utlåtande motion 13.25
13.25
att LO på lämpligaste vis försöker etablera tankesmedjor som tar upp kampen om
ideologin samt
att LO startar forskning och forum om framtidens arbetsmarknad och morgondagens
sociala och politiska frågor.
Nyliberalerna har under trettio år flyttat fram sina positioner. Trots att det i dag finns
ett brett forskningsstöd för betydelsen av jämlikhet, offentlig service och starka
fackföreningar i byggandet av framgångsrika nationer och samhällen så lever fortsatt
nyliberala värderingar kvar i svenskt samhällsliv. LO är den tydligaste förkämpen för en
progressiv samhällsutveckling. Medialt syns LO som organisation lika mycket eller mer
än vad Svenskt Näringsliv, TCO och Saco gör tillsammans. Det går inte att tveka på LOs
betydelse för den progressiva rörelsens styrka.
LO är inte bara en facklig centralorganisation. Genom LO-ekonomerna bedrivs en
aktiv samhällspåverkan och via de stora utredningsresurserna i LO-huset och via medlemsförbunden bedrivs egna utredningar, rapporter produceras, remissvar lämnas in
och politiska och fackliga kampanjer sjösätts. Det är styrelsens bestämda uppfattning
att LO har flyttat fram sina positioner i samhällsdebatten ytterligare sedan kongressen 2012. Till kongressen 2016 har ett stort utredningsarbete bedrivits vilket resulterat
i rapporten Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Efter kongressen 2012 har
vidare LOs stora välfärdsutredning presenterats.
LOs styrelse inser likt motionären att våra motkrafter är starka.
Fackföreningsrörelsen kommer aldrig kunna mäta sig med de oerhörda resurser som
näringslivet kan pumpa in i utredningar och samhällspåverkan som gynnar deras
intressen. Men vi har en styrka som näringslivet inte har. Vi är många och våra förslag
väcker folkligt engagemang. Inte minst visade LOs framgångsrika valrörelse och vårt
arbete i sociala medier vilka avtryck vi kan göra externt. Samtidigt inser styrelsen att
LO inte kan göra allt. Under den senaste kongressperioden har därför LO ökat investeringarna i opinionsbildning. Sajter som dagensarena.se och Politism har LO-stöd. LO
är också medansvarig till tankesmedjorna Tiden och Arena idé. Utöver detta arbete har
LO varit medgrundare till studiesatsningen Bommersviksakademien samt Aftonbladets
ledarskribentutbildning. Utöver de storsatsningarna bedrivs ordinarie intellektuell
skolning via Runö folkhögskola.
Kampen om samhällsutvecklingen är hård. Ska Sverige gå mot full sysselsättning
och ökad jämlikhet eller ska skatterna sänkas och lägstalönerna pressas ned? LO ska
fortsatt vara en aktiv samhällsförändrande kraft.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.25 besvarad.
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13.26
Interaktivt forum
Handelsanställdas förbund avd 24 Göteborg
LO är en folkrörelse med närmare 1,5 miljoner medlemmar. Det är 1,5 miljoner medlemmar med olika arbets- och familjesituationer, eller så kallade
”livspussel”, som ska gå ihop. Eftersom vi är en folkrörelse behöver vi aktiva
medlemmar som deltar på möten, kurser och andra aktiviteter, vilket för
många kan vara svårt att klämma in med allt det andra i vardagen. Olika
delar av Sverige har dessutom olika långt till sina distrikt där vissa större
LO-utbildningar genomförs.
Ny teknik ger dock nya möjligheter. I dag har vi några möjligheter genom
exempelvis hemsidan att få lära oss mer om organisationen och verksamheten men vi är långt ifrån många andra organisationer.
Vi pratar om att vara en folkrörelse men att också följa samhällsförändringarna. Att som medlem i dag få möjligheten att få kontakt med människor
över nätet är något vi inte får underskatta. Det kan till exempel handla om
ett mentorskap, interaktiva onlinekurser med handledare eller bara att lätt
få kontakt med andra medlemmar i någon särskild fråga.
Det är hög tid att vi följer samhällsutvecklingen och skapar ett gemensamt forum för facklig verksamhet över nätet. Detta är ett naturligt led i
att vara en modern folkrörelse.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att införa ett gemensamt forum för facklig verksamhet över nätet.
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Utlåtande motionerna 13.26 samt 13.8 andra att-satsen
13.26
att införa ett gemensamt forum för facklig verksamhet över nätet samt
13.8 andra att-satsen
att LO ska verka för att relevant utbildning i sociala medier tas fram till förtroendevalda och anställda.
Motion 13.26 tar upp frågan om ett för fackföreningsrörelsen gemensamt forum via
nätet. Förbunden arbetar redan i dag på olika sätt i sociala/digitala system utifrån datamognad och behov. Att bygga upp ett för fackföreningen gemensamt system när stora
delar av de frågor som beskrivs i motionen bäst hanteras i det egna förbundet är inte
rätt väg att gå.
Motion 13.8 tar upp vikten av fackligt engagemang i sociala medier bland annat som
en del av vår opinionsbildning. För att lyckas med en slagkraftig hantering i sociala
medier föreslås att LO ska verka för att relevanta utbildningar i sociala medier tas fram.
LO har under åren på olika sätt erbjudit utbildningar inom området sociala medier,
men intresset att delta har varit svagt. Att utbudet av utbildningar motsvarar aktuell
efterfrågan sker först och främst genom LOs Centrala Utbildningskommitté, där samtliga förbund är representerade. Från och med 2016 erbjuds nu en kurs i sociala medier
i LOs Kunskapssystem, med målet att förtroendevalda ska få kunskaper om sociala
mediers möjligheter och dess begränsningar. Deltagarna kommer att få verktyg för att
kunna bedriva facklig kamp i sociala medier. Styrelsen anser därigenom att dagens
Kunskapssystem har det utbud som förbunden efterfrågar genom att framtagandet
sker av LOs Centrala Utbildningskommitté.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.8 andra att-satsen besvarad samt
att avslå motion 13.26.
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13.27
Vår kamp
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
Vår fackliga kamp får inte förpassas till historien utan varje förtroendevald
som möter medlemmar i vardagen bör kunna historien, men även arbeta
för den fortsatta kampen på arbetsplatsen och i samhället.
Att se sambandet mellan våra kamraters kamp och samhällets utveckling
är något som alla ska kunna. Nya förtroendevalda, oavsett vilket uppdrag
de har, bör därför få en bra grund att stå på för att kunna argumentera och
förklara fackföreningens idé och historia. Och även ha denna insikt genom
andra vidareutbildningar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att rekommendera förbunden att i uppdragsbeskrivningar för alla förtroendeuppdrag ska det i grundutbildningarna
ingå ett avsnitt om vår historia.

Utlåtande motion 13.27
13.27
att ge LOs styrelse i uppdrag att rekommendera förbunden att i uppdragsbeskrivningar för alla förtroendeuppdrag ska det i grundutbildningarna ingå ett avsnitt om vår
historia.
Motion 13.27 förordar att det i våra fackliga grundutbildningar ska ingå ett avsnitt om
vår historia. Våra studiematerial revideras regelbundet. Då tillsätts alltid en arbetsgrupp där representanter från förbunden ingår, allt i syfte att materialen ska spegla de
frågor som är aktuella och relevanta.
Styrelsen delar synen att vår historia är viktig. Därför innehåller till exempel utbildningen Medlem i facket, den för oss så viktiga framväxten av våra gemensamma
fackliga värn, men LO kan i övrigt inte detaljstyra innehållet i respektive förbunds
utbildningar.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.27 besvarad.
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13.28
Psykosocial arbetsmiljö
GS avd 9 Östra Svealand
Psykosocial arbetsmiljö har länge varit svårt att få ordentligt grepp på då
många delar inom området till skillnad mot fysiska risker, som är lättare att
se konkret, är svårt att veta på vilket sätt man bäst driver dessa frågor. Fler
och fler i vårt land drabbas av denna ohälsa. Alldeles nyss kom Arbetsmiljöverkets beslut om den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö
som börjar gälla i mars 2016. Det är ett steg i rätt riktning men vi behöver ha
en strikt styrning ut i förbunden så kunskap om dessa frågor ökar och sprids.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tillser att arbete skyndsamt sätts igång som ska verka för att öka kunskapen och med föreskriftens hjälp sprida ut detta i de olika förbunden
i form av att som en del ingå i de olika utbildningar som bedrivs av LO.

Utlåtande motion 13.28
13.28
att LO tillser att arbete skyndsamt sätts igång som ska verka för att öka kunskapen
och med föreskriftens hjälp sprida ut detta i de olika förbunden i form av att som
en del ingå i de olika utbildningar som bedrivs av LO.
Motion 13.28 uppmärksammar frågan om vår psykosociala arbetsmiljö. Psykosociala
arbetsmiljöproblem är något som uppmärksammas mer och mer. Sjukskrivningar på
grund av psykosociala problem ökar och är nu också den största orsaken till sjukskrivningar.
Styrelsen anser att innehållet i de kurser som ingår i LOs kunskapssystem ska tas
fram genom LOs Centrala Utbildningskommitté. Kurserna ska i varje del vara aktuella
och relevanta för förbundens förtroendevalda. När regelverket gällande arbetsmiljö
utvecklas/uppdateras får det självklart påverkan på de kurser som ingår i LOs kunskapssystem.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.28 besvarad.
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13.29
Försäkringsinformatör
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten, avd 4 Södra Västerbotten, avd 5
Höga Kusten, avd 6 Mellersta Norrland, avd 10 Dalarna, avd 13 Bergslagen,
avd 18 Örebro län, avd 19 Östra Värmland, avd 22 Sörmland, avd 26 Östergötland, avd 28 Västra Skaraborg, avd 32 Höglandet, avd 34 Borås, avd 38
Östra Småland, avd 44 Halland, avd 46 Blekinge, avd 47 Östra Skåne och
avd 49 Nordvästra Skåne
För många av våra nyvalda försäkringsinformatörer är detta det första fackliga uppdraget som man får. Många nyvalda är vilsna vad gäller den fackliga
historiken och sambandet mellan de förmåner som finns reglerade i våra
avtal och den fackliga kampen för att nå dessa.
En facklig grundutbildning inför den grundläggande utbildningen som
försäkringsinformatör skulle underlätta förståelsen om vad den fackliga
kampen har inneburit.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att föreslå LO-förbunden rekommendera att i uppdragsbeskrivningen
för försäkringsinformatörer ska ingå en facklig grundutbildning inför
grundutbildningen för försäkringsinformatörer.

Utlåtande motion 13.29
13.29
att föreslå LO-förbunden att rekommendera att i uppdragsbeskrivningen för försäkringsinformatörer ska ingå en facklig grundutbildning inför grundutbildningen för
försäkringsinformatörer.
Motion 13.29 tar upp frågan om obligatorisk facklig grundutbildning inför den grundläggande utbildningen som försäkringsinformatörer.
Uppdraget som försäkringsinformatör är ett viktigt och krävande fackligt uppdrag
som kräver tid, stöd, handledning och utbildning för den som ska utföra uppdraget.
Försäkringsinformatörer ska av sina förbundsavdelningar eller motsvarande, erbjudas
stöd för att komma igång med sitt uppdrag, att få tid till uppdraget, att få tillträde till
arbetsplatser, samt övrigt stöd, som kan behövas för att anordna försäkringsträffar
och försäkringssamtal.
Det är förbunden som äger sina försäkringsinformatörer. De har då också ett ansvar
för att försäkringsinformatörerna har fått grundläggande fackliga kunskaper innan de
går grundutbildning som försäkringsinformatör.
I grundutbildningen ingår ett pass med ideologi och historia. På detta sätt får försäkringsinformatören en repetition på sina fackliga förkunskaper.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.29 besvarad.
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13.30
Utbildning av jämställdhetshandledare i LOs kursutbud
Kommunalarbetareförbundet
Vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Trots det har kvinnor i Sverige generellt fortfarande sämre lön, mindre makt och lägre inflytande både
i samhället och över sina egna liv än vad män har. Missgynnandet av kvinnor genomsyrar alla nivåer i samhället, men kvinnor i olika samhällsklasser
stöter på olika typer av barriärer. Allt för ofta är det medelklasskvinnornas problem som diskuteras på bekostnad av LO-kvinnornas erfarenheter.
Tillgång till RUT-avdrag och kvotering av bolagsstyrelser överskuggar arbetarkvinnornas upplevelse av sämre arbetsmiljö, värdediskriminering och
strävan efter rätt till heltid.
I dag saknas det en kraftfull företrädare för arbetarkvinnornas jämställdhetsfrågor. Kommunal tycker att LO borde fylla det tomrummet, men för
att kunna göra det krävs att fler tillgodogör sig kunskap om jämställdhet.
Därför föreslår Kommunal en utvidgad satsning på utbildning.
I allt arbete som handlar om förändring eller förskjutning av normer
måste blicken riktas inåt. Även inom LO finns dessa osynliga normer och
strukturer som gör att vi – oftast omedvetet – dels har olika förväntningar
på hur män och kvinnor ska vara och dels värderar dessa egenskaper olika.
På så vis är vi med och återskapar ojämställdheten varje minut, varje dag,
året om. Vi kan bättre än så!
Vad är det då som krävs för att vi ska kunna bryta dessa mönster och i
stället öka jämställdheten? Först och främst måste vi inse att jämställdhet
inte är en åsiktsfråga utan en rättvisefråga och en kunskapsfråga. Den ska
givetvis genomsyra hela organisationen och all vår verksamhet.
Sedan behöver vi utbildning, på alla nivåer, så att vi får kunskap om
hur vi i varje steg i vår fackliga verksamhet ska tänka och agera utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Det handlar inte om att alla människor måste bli
exakt likadana eller göra exakt samma saker, utan om att alla människor –
oavsett kön – ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv – i
hemmet, på arbetsplatsen, i samhället och inte minst – i vår organisation.
Jämställdhet startar hos dig själv. Vilka attityder och fördomar kämpar
du med och vilka bidrar du till att hålla vid liv och sprida vidare? Därför är
det viktigt att utbildningar i jämställdhet sker i en process med flera kurstillfällen, så att deltagarna får tid att reflektera över sina egna förväntningar
på kvinnor och män.
LOs studieutredning har haft i uppdrag att systematiskt anlägga ett genusperspektiv på sitt uppdrag, både med avseende på innehåll, utformning
och rekrytering till utbildning. Det är en ambition som Kommunal välkomnar. För att kvalitetssäkra och säkerställa att genusperspektivet gör ett
tydligt avtryck i LOs utbildningsverksamhet, önskar vi att det uppdraget
återföljs av en tydlig uppföljning och utvärdering.
LO provar nu en ny jämställdhetsutbildning som är utformad som ett
tredagarsinternat. Den ska ge kunskap om att jämlikhet och genus är en
viktig förutsättning för att kunna identifiera fackliga frågor. Kunskap som
vi behöver för att bättre kunna arbeta långsiktigt med för att förbättra arbetsförhållandena, arbetsmarknaden och samhället för både kvinnor och
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män. Och för att utveckla våra egna organisationer för att kunna möta de
krav som medlemmarna kommer att ställa på en modern organisation. Kommunal välkomnar även detta initiativ som är ett viktigt steg på vägen för
att fackliga företrädare ska kunna se sin roll i och bli tydligare företrädare
för visionen om ett jämställt samhälle.
Kommunal ser positivt på de utbildningar som redan finns, men är samtidigt övertygade om att LO kan mer och bättre. För att LO ska kunna träda
ut som en tongivande debattör i jämställdhetsfrågor behövs en heltäckande
utbildning i jämställdhet. Kommunal menar att LO därför behöver inrätta
en processutbildning i jämställdhet. Processutbildningen ska syfta till att
utbilda handledare i jämställdhet. Genom att handledarna bli bärare av kunskap om jämställdhet kan dessa personer sprida kunskapen i organisationen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att regelbundet kvalitetssäkra och säkerställa att det finns ett genusperspektiv i utbildningsverksamheten med avseende på innehåll, utformning
och rekrytering till utbildning genom tydlig uppföljning och utvärdering samt
att starta en processutbildning i jämställdhet som ska utbilda handledare i
jämställdhet och jämlikhet.

Utlåtande motion 13.30
13.30
att regelbundet kvalitetssäkra och säkerställa att det finns ett genusperspektiv i
utbildningsverksamheten med avseende på innehåll, utformning och rekrytering
till utbildning genom tydlig uppföljning och utvärdering samt
att starta en processutbildning i jämställdhet som ska utbilda handledare i jämställdhet och jämlikhet.
I motion 13.30 föreslås att det regelbundet ska ske uppföljning och utvärdering av
LOs kurser för att kvalitetssäkra och säkerställa att utbildningarna genomsyras av ett
genusperspektiv med avseende på innehåll, utformning och rekrytering. I dag sker
detta arbete i LOs Centrala Utbildningskommitté, där samtliga förbund ingår. LO känner
sig trygg med att alla förbund på så sätt kommer till tals i detta mycket viktiga arbete.
Motionären tar upp frågan om att starta en processutbildning i syfte att utbilda handledare i jämställdhet och jämlikhet. LO tillhandahåller via LOs Kunskapssystem redan
i dag en kurs som innehåller det som efterfrågas i motionen. Kursen får anses mycket
väl kunna fungera som en plattform för de förbund som väljer att utse särskilda handledare i frågan.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.30 första att-satsen samt
att anse motion 13.30 andra att-satsen besvarad.
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13.31
Kultur i arbetslivet – och arbetslivet i kulturen!
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Målareförbundet och Seko
För fackföreningsrörelsen är det centralt att stödja en statlig kulturpolitik
för bildning, demokrati och fria tankar för alla och att satsningar görs för
att åstadkomma allas delaktighet.
Innan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 fanns ett årligt särskilt
anslag på cirka 8 miljoner kronor inom statliga Kulturrådet som gick till
”Kultur i arbetslivet”. Möjligheten för fackliga organisationer och studieförbund att söka medel till olika projekt på arbetsplatserna hade funnits
sedan mitten av 1970-talet och byggde på att organisationerna bidrog med
en del av kostnaderna.
Kultur i arbetslivet medförde många och viktiga verksamheter på arbetsplatser runt om i landet – arbetsplatsbibliotek, Läs för mej, pappa!, bokombudsutbildningar, teater, film och dokumentationsprojekt om lokal facklig
historia, fanor med mera. Anslaget togs bort av den borgerliga regeringen
liksom stödet till En bok för alla/Läsfrämjandet.
Språket och allas rätt till språk är en grundläggande fråga för fackföreningsrörelsen i arbetet för att öka demokratin i samhället. Den sociala bakgrunden bestämmer människors läsvanor och därmed tillgången till språket.
Klassklyftorna när det gäller läsandet har blivit större vilket i sin tur leder
till att barnen till medlemmar i LO-förbund läser allt mindre. Den ökande
bostadssegregationen förstärker mönstret. Det finns också en könsmässig
skillnad – männen läser mindre än kvinnor och männens läsning minskar.
Det sociala arvet förstärks av arbetsmiljön och arbetsvillkoren. Ett bullrigt och i ökad utsträckning ensamt arbete med få kontaktmöjligheter med
arbetskamrater hämmar språkutvecklingen ytterligare hos den som redan
i sitt sociala arv har ett ok att bära.
Läsning ger både språk och kunskaper, den som behärskar sitt språk har
möjlighet att påverka förhållandena på arbetet och i samhällslivet. Läsning
och tillgång till böcker i vardagen är därför ytterst en fråga om inflytande
och delaktighet. För att bryta den nedåtgående trenden krävs långsiktigt
inriktat arbete med särskilda och riktade insatser för dem som inte läser
alls eller läser lite.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att regeringen beslutar om statliga medel för kultur i arbetslivet,
att LO tar initiativ till ett läslyft som riktar sig till arbetsplatserna,
att LO arbetar för att arbetsplatsbiblioteken och bokombuden får resurser
för sin verksamhet samt
att LO lyfter behovet av satsningar på resurssvaga grupper även i andra delar av kulturpolitiken.
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13.32
Öka läsfrämjandet för LOs medlemmar
Seko region Gävle–Dala
Färre och färre personer läser böcker vilket innebär att läsglädjen och böckernas fördelar minskar bland medlemmar. Det kulturella intresset för böcker
minskar.
LO är folkbildande och läsfrämjandet är en del av LOs uppdrag.
Vårt förslag är att LO satsar på en gratistjänst för att ladda hem e-böcker
(likt Storytel) via sitt medlemskap och på så sätt öka läsfrämjandet för sina
medlemmar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska erbjuda sina medlemmar en gratistjänst för att kunna ladda ner
e-böcker via sitt medlemskap.
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Utlåtande motionerna 13.31–13.32
13.31
att LO verkar för att regeringen beslutar om statliga medel för kultur i arbetslivet,
att LO tar initiativ till ett läslyft som riktar sig till arbetsplatserna,
att LO arbetar för att arbetsplatsbiblioteken och bokombuden får resurser för sin
verksamhet samt
att LO lyfter behovet av satsningar på resurssvaga grupper även i andra delar av kulturpolitiken.
13.32
att LO ska erbjuda sina medlemmar en gratistjänst för att kunna ladda ner e-böcker
via sitt medlemskap.
Styrelsen instämmer i motionärernas betoning av den viktiga roll kulturen spelar, och
måste fortsätta att spela. Det är en viktig facklig uppgift att göra vad vi kan för att fler
ska skriva själva, läsa och ta del av kultur. Kulturen berikar våra liv, ger oss nya insikter
och frigör skaparkraft. Den ger oss redskap för att påverka och förändra, i vårt dagliga
fackliga arbete. Och den ger oss därmed verktyg för att förändra hela samhället. Därför
fortsätter LO att driva på för en aktiv kulturpolitik. Det mesta av LOs stöd till kultur går
via förbunden och ABF. Från LO ger vi också direkt stöd till exempelvis bokförlaget Atlas
och andra aktörer som synliggör arbetarklassens erfarenheter med hjälp av kulturen.
LO arbetar också aktivt med olika projekt för läsfrämjande, exempelvis Boken på
arbetsplatsen, Läs för mig pappa och nu senast projektet Läs för mig, som vi bedriver
tillsammans med Socialdemokraterna och ABF. Vi har också Ivar Lo-Johanssons stipendiefond som instiftades 1986. Fonden delar varje år ut Fackföreningsrörelsens Ivar
Lo-pris till en arbetarförfattare och ska också på andra sätt främja svensk, och övrig
nordisk, arbetarlitteratur.
LO protesterade kraftfullt mot den borgerliga regeringens nedskärningar på kulturområdet, inte minst mot avskaffandet av det särskilda stödet för kultur i arbetslivet,
KIA. Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det finns starka skäl att i någon
form återinföra ett sådant stöd.
Vad gäller e-böcker finns i dag en stor och växande del av folkbibliotekens litteratur
kostnadsfritt tillgänglig för alla. Styrelsen menar mot den bakgrunden att det för närvarande inte finns skäl att i LOs verksamhet prioritera en satsning på ytterligare gratis
e-böcker för medlemmarna.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 13.31 första och fjärde att-satsen,
att anse motion 13.31 andra och tredje att-satsen besvarade samt
att avslå motion 13.32.
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13.33
Språkkunskaper
Fastighetsanställdas Förbund avd Örnsköldsvik
I Sverige talas runt 200 språk och vi kan betraktas som ett mångspråkigt
Sverige. Mångspråkiga Sverige är en tillgång för enskilda individer och en
rikedom för samhället, såväl lokalt som nationellt. Men ofta är inte språkkunskaperna tillräckliga. Man klarar ofta det dagliga livet och samtalen,
men har ibland svårt att ta till sig skriftlig information. Det händer ofta på
arbetsplatser med arbetare från olika länder och som inte kan det svenska
språket tillräckligt bra. I många branscher jobbar inhyrd, tillfällig arbetskraft som ofta varken kan svenska eller engelska och har svårt att kommunicera med andra. Det är ett fenomen som vi ofta möter i det fackliga arbetet.
Samtidigt finns bland våra medlemmar på olika arbetsplatser i hela landet,
en enorm kapacitet med goda kunskaper i olika språk. För egen vidareutveckling och att vara delaktig i samhället måste vi hjälpa våra kompisar att
kommunicera med varandra på arbetsplatser men kanske också i privatlivet.
Det är viktigt att språkgränser inte förhindrar våra medlemmar förstå de
viktigaste frågorna om ideologi, försäkringar, arbetsmiljö och löner.
Man kan inte anställa tolkar på alla språk, men vi kan engagera frivilliga
för att hjälpa arbetskamrater som kommit till Sverige senare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO startar en utredningsgrupp med uppdrag att utforma en modell för
hur frivilliga medlemmar med olika språkkunskaper kan bli ett stöd för
nyanlända eller inhyrda arbetskamrater från andra länder,
att LO modellen inbegriper en central grupp för att möjliggöra tolkarbete
på lokalnivå,
att LO sedan sprider information om hur man kan komma i kontakt om
denna tjänst samt
att LO ger möjlighet för alla medlemmar att använda denna hjälp.
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Utlåtande motion 13.33
13.33
att LO startar en utredningsgrupp med uppdrag att utforma en modell för hur frivilliga
medlemmar med olika språkkunskaper kan bli ett stöd för nyanlända eller inhyrda
arbetskamrater från andra länder,
att LO modellen inbegriper en central grupp för att möjliggöra tolkarbete på lokalnivå,
att LO sedan sprider information om hur man kan komma i kontakt om denna tjänst
samt
att LO ger möjlighet för alla medlemmar att använda denna hjälp.
Motion nr 13.33 yrkar motionären på att LO ska tillsätt en central utredningsgrupp
med uppgift att ta fram en modell som gör att medlemmar kan ställa upp som frivilliga tolkar. Det handlar bland annat om att inrätta en central grupp för att möjliggöra
tolkarbete på lokal nivå. Motionären pekar på ett problem som under senare tid blivit
allt tydligare. Rörligheten över gränserna har ökat. Svensk arbetsmarknad har till viss
del internationaliserats. Det innebär vissa svårigheter och utmaningar för det fackliga
arbetet. Våra invandrade kamrater kan också ha behov och nytta av språktjänster utanför arbetsplatsen. Här kan fackliga medlemmar med mer kunskap och erfarenhet om
det svenska samhället och det svenska språket utgöra en hjälp för landsmän med mer
begränsad kunskap och erfarenhet. Det rådet det inga tvivel om. Detta är dock något
som förbunden själva får skapa en modell för. Styrelsen tror inte att det går att ta fram
en central modell för hur detta ska utformas för att fungera inom varje förbund och
överallt i Sverige. Det krävs förbunds- och branschspecifika lösningar. LO kan möjligtvis fungera som plattform för förbunden att dela med sig av erfarenheter kring detta.
Men i övrigt är detta en fråga för förbunden att lösa.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 13.33.
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13.34
Kultur
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det behövs ett stort arbetarmuseum som kan visa upp alla olika yrken,
arbetsuppgifter, verktyg, maskiner, kläder, materiel, risker, olyckor, skydd,
arbetarkonst, arbetarlitteratur, fanor, olika fackföreningar ja, hela arbetarrörelsens historia.
Vi är många som kommer känna stolthet av att dels visa upp sitt arbete,
men även genom att ta del av arbetarrörelsens historia och vad vi har åstadkommit under alla års kamp. Var finns arbetarkulturen, konsten, texterna
och musiken i dag? Säkert välförvarat i ett låst källarförråd på förbundskontoret.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ser till att ett arbetarmuseum skapas.

13.35
Arbetarmuseum – arbetarrörelsen i det offentliga rummet
Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Målareförbundet och Seko
Ingenstans i det offentliga rummet skildras arbetarklassens och arbetarrörelsens roll under de snart 150 år som passerat sen industrisamhället började
växa fram. För detta krävs ett arbetarmuseum av det slag som finns i våra
nordiska grannländer där museer och permanenta utställningar visar arbetarrörelsens framväxt och kamp för ett annat samhälle, bildningssträvande,
organisationsliv och den egna kulturen i form av konst, fanor, film och musik.
Det finns en stor fara i att beröva människorna deras historia, vi behöver
bara gå till länderna på kontinenten för att se hur farligt det är att lägga ett
glömskans täcke över historia som är svår att berätta.
Det är angeläget att arbetarrörelsen är med och skildrar den historia där
man är och har varit en av huvudaktörerna. Risken är annars stor att historien tolkas av andra på ett utslätande och även förvanskat sätt.
I dag har vi cirka 1 000 arbetslivsmuseer över hela landet. Här ställs frågor om hur arbetet gick till, hur arbetsmiljön såg ut, hur arbetarna bodde,
hur såg kvinnornas villkor ut i arbetet och i hemmet. Men helheten saknas
– hur såg de politiska maktförhållandena ut i det Sverige som ännu var en
ung industrination? När vågade arbetarna utmana överheten och organisera
sig fackligt, när byggde de sitt Folkets hus? Hur fungerade bildningsarbetet och den politiska aktiviteten? Vilka frågor ledde till konflikter och när
rådde konsensus?
Om industrisamhällets, arbetarnas och arbetarrörelsens epok ska kunna
berättas behöver frågorna ställas och gestaltas.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att realisera idén om ett arbetarmuseum som skildrar och
synliggör arbetarrörelsens samhällsbyggande roll samt
att arbetarklassens och arbetarrörelsens kulturarv ska utgöra en del av samhällets kulturarv.
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Utlåtande motionerna 13.34–13.35
13.34
att LO ser till att ett arbetarmuseum skapas.
13.35
att LO verkar för att realisera idén om ett arbetarmuseum som skildrar och synliggör
arbetarrörelsens samhällsbyggande roll samt
att arbetarklassens och arbetarrörelsens kulturarv ska utgöra en del av samhällets
kulturarv.
Styrelsen instämmer i vikten av att lyfta fram, och sprida kunskap om, arbetarrörelsens och arbetarklassens historia. Därför ger LO ett omfattande stöd till bland
annat Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm, liksom till Arbetets Museum
i Norrköping till vilket LO också är stiftare. Vi stödjer också, via ABF och förbunden,
flera av de olika arbetarmuseer som finns i övriga landet. Styrelsen menar att det för
närvarande är mer angeläget att prioritera dessa museers möjligheter att fortsätta och
utveckla sin verksamhet än att använda resurser till att skapa ytterligare ett museum.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla andra att-satsen i motion 13.35 samt
att avslå motionerna 13.34 och 13.35 första att-satsen.
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13.36
Filmatisera arbetarrörelsens historia
Byggnadsarbetareförbundet
Arbetarrörelsen har en historia att vara stolt över. Den demokratiska kampen
för rättvisa och jämlikhet måste beskrivas och synliggöras för kommande
generationer. Arbetarrörelsens födelse och början är beskriven av våra klassiska arbetarförfattare och konstnärer. Men ska vi vinna och utbilda nya
generationer av fackligt aktiva, måste vi ständigt förnya och utveckla sättet
att skildra vår bakgrund och utveckling.
Ett sätt att göra detta är att filmatisera arbetarrörelsens historia och använda dessa filmer vid till exempel fackliga studier, men också vid informationstillfällen om facklig verksamhet. Många av de filmer som finns i dag
har några år på nacken och kan kännas otidsenliga och med ett bildspråk
som inte tilltalar nya generationer av fackligt intresserade.
Mot bakgrund av ovanstående menar vi att LO bör få ett samlat uppdrag
att leda och hålla i ett filmatiseringsprojekt av arbetarrörelsens historia.
Samarbete bör sökas med andra delar av arbetarrörelsen som till exempel
ABF, Socialdemokraterna och SSU.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO får i uppdrag att starta och driva ett filmatiseringsprojekt av arbetarrörelsens historia.

13.37
Kultur
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det var bättre förr. Stämmer det? Minnet är kort men en filmatisering av
arbetarrörelsens historia behövs för en riktig beskrivning av hur och varför
arbetare började organiserade sig – kamp för rösträtt, rättvisa och jämlikhet. Så kan vi synliggöra styrkan i rörelsen, solidariteten. Även den blodiga
och våldsamma delen av arbetarhistorien kommer ge stolthet över att vara
arbetare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ser till att en sanningsenlig filmatisering av arbetarrörelsens historia
görs.
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Utlåtande motionerna 13.36–13.37
13.36
att LO får i uppdrag att starta och driva ett filmatiseringsprojekt av arbetarrörelsens
historia.
13.37
att LO ser till att en sanningsenlig filmatisering av arbetarrörelsens historia görs.
Arbetarrörelsen bär på ett stolt förflutet. Demokratins genombrott, åtta timmars
arbetsdag, den kvinnliga frigörelsen, välfärdsstatens utbyggnad, öppenheten mot
våra grannländer, Europa och världen. Många är de historiskt avgörande beslut där
arbetarrörelsen har varit drivande. I populärkulturen skildras arbetarrörelsens segrar
och uppoffringar i filmer som Ådalen -31 och Jan Troells Här har du ditt liv men också
dokumentärt till exempel senast i Nycander och Lindströms dokumentärfilm om Olof
Palme. LO stödjer varje år kraftfullt arbetarrörelsens arkiv i deras viktiga arbete i att
dokumentera vår historia.
Kulturellt och historiskt är vår gemensamma berättelse av yttersta vikt. Inte minst
för att nå ut till nya generationer. Via arbetets museum, arbetarrörelsens arkiv och LOs
egna samlingar av konst och kultur uppfyller vi gott ambitionen om att dokumentera
vår historia. Även vårt bildningsförbund ABF tar ett stort ansvar som kulturbärare för
arbetarrörelsen.
LO välkomnar fler initiativ till att filmatisera och dokumentera vår historia och kan
garantera en aktiv roll i att underlätta för kulturarbetare i det arbetet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motionerna 13.36 och 13.37.
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13.38
Text på informationsfilmer
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Över 1,4 miljoner människor i Sverige har en hörselnedsättning. Cirka
800 000 av dem behöver textning för att kunna uppfatta vad som sägs.
Det finns medlemmar i LO-förbunden som har hörselnedsättning och
även ickemedlemmar som inte har möjlighet att förstå vad man vill framföra i sina informationsfilmer.
Dags att höja tillgängligheten hos LO genom att texta på alla informationsfilmer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen textar på alla sina informationsfilmer.

Utlåtande motion 13.38
13.38
att LO-kongressen textar på alla sina informationsfilmer.
LO står för allas lika rätt och lika värde. Vi står upp för allas rätt till goda livsvillkor och
till att leva jämlika liv i gemenskap med andra.
Motionären tar upp en viktig fråga och det gäller textning av informationsfilmer. LO
har som tydlig ambition att våra kampanjer, vårt material och våra informationsfilmer
ska vara tillgängliga för alla. Vissa reklamformat på till exempel TV och bio är inte alltid
kompatibla med undertexter men i klart dominerande grad är LOs informationsmaterial
väl tillgängligt för hörselskadade. Det är styrelsens bestämda uppfattning att information om organisationen är god för alla men givetvis bör frågan följas och tillgänglighet
ska alltid prioriteras oerhört högt.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 13.38 besvarad.
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I debatten deltog
Erika Flodin, HRF
Lena O Jenemark, Livs
Stefan Johansson, Målareförbundet
Linus Ekegren, Livs
Gunilla Charlez, GS-facket
Renée Jeryd, Kommunal
Olga Back, Fastighets
Jim Sundelin, Byggnads
Jarmo Kusmin, Fastighets
Leine Johansson, IF Metall
Ingela Edlund, LOs styrelse
Bassem Majid, HRF
Daniel Lundin, Elektrikerförbundet
Johan Eriksson, Transport
Jan Granvik, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Lena O Jenemark, Livs m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 13.20,
–– Stefan Johansson, Målareförbundet yrkande om bifall på motion 13.22 i
sin helhet,
––Linus Ekegren, Livs yrkande om bifall på motion 13.24 andra att-satsen,
––Gunilla Charlez, GS-facket yrkande om bifall på motion 13.28,
––Renée Jeryd, Kommunal yrkande om bifall på motion 13.30,
––Olga Back, Fastighets m.fl. yrkande om bifall på motion 13.33 första attsatsen,
––Jim Sundelin, Byggnads yrkande om bifall på motion 13.33 första att-satsen med tilläggs-att-sats: att förtydliga att den modell som vi ska utforma
med frivilliga medlemmar med olika språkkunskaper ska vara ett stöd till
LO-förbunden lokalt och regionalt i deras arbete med medlemsvärvning,
organisering och avtalsbevakning.
––Daniel Lundin, Elektrikerförbundet yrkande på bifall på motion 13.35,
––Johan Eriksson, Transport yrkande om bifall på motion 13.36.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.22.
Votering begärdes av Stefan Johansson, Målareförbundet.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.28.
Votering begärdes av Gunilla Charlez, GS-facket.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 13.30.
Votering begärd av Renée Jeryd, Kommunal.
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Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 249 mot 147 bifalla styrelsens utlåtande på motion
13.33 första att-satsen. Två ombud avstod från att rösta.
Rösträkning begärdes av Bassem Majid, HRF.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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13.5 Gränsdragning
Motionerna 13.39–13.41
13.39
Avtalsshopping
Byggnadsarbetareförbundet region Väst
Gränsdragningen mellan respektive fackförbunds område har varit och är
en viktig del av arbetet med att organisera ”rätt” medlemmar. Vi inom LO
har vår organisationsplan som vi följer, och respektive förbund organiserar
medlemmar som omfattas av förbundets avtalsområde. Tyvärr finns de som
inte är lika nogräknade när det kommer till att värva medlemmar.
Unionen har de senaste åren allt oftare rekryterat medlemmar i yrken
och avtalsområden som tillhör LO. Samtidigt som man rekryterar medlemmar påstår man att det är Unionen som bär avtalet på arbetsplatsen.
På Unionens hemsida under rubriken Vem kan bli medlem och villkor kan
man läsa att de organiserar tjänstemän i olika branscher. Enligt Svenska
Akademiens ordlista definieras ordet tjänsteman som ”Löntagare med arbetsledande eller förvaltande uppgifter”.
Exempel på yrken där Unionen värvar medlemmar är VVS-montörer,
kyltekniker, ventilationsmontörer, elektriker, hissmontörer, hotellpersonal
och så vidare. Listan kan göras lång. Väldigt sällan, om någon gång, har dessa
en arbetsledande befattning.
Samtidigt som rekryteringen sker påstås det också att det är Unionens
avtal som gäller för arbetarna på arbetsplatsen. Detta måste få ett slut!
LO behöver nu kraftfullt och tydligt göra klart för Unionen att deras
beteende inte är något vi tänker acceptera.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen ger i uppdrag till LOs ledning att snarast inleda samtal
med Unionen i denna motions andemening.
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13.40
Gränsdragningar inom LO-förbunden
Handelsanställdas förbund avd 1 Malmö
Företag och dess arbetsuppgifter inom LO-förbunden har inte den branschunika tydligheten längre utan ofta så har man verksamhet som tenderar
att överlappa varandra. Med anledning av detta så uppstår det ofta diskussioner mellan förbunden om vilket avtal som ska gälla. Detta gör att många
medlemmar känner sig osäkra på vilket förbund de borde tillhöra. De upplever det som negativt när det uppstår oenighet mellan förbunden och väljer
därför ofta att bli kvar i det förbund man tillhör, trots att man bytt till en
arbetsplats där annat förbund äger avtalet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska göra en ny översyn på verksamheter som har branscher som
överlappar varandra och tydliggör vilket förbund som ska ha avtalet.

13.41
Gränslinjer inom LO-familjen samt mot andra fackförbund
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
I samband med att nya branscher växer fram samt att många branscher utvecklas inträder ibland en oenighet mellan oss fackförbund om vilka som
ska företräda medlemmarna på arbetsplatserna. Det innebär att medlemmar kommer i kläm och att arbetsgivare använder sig av ren avtalsshopping.
Detta måste vi sätta stopp för genom att sätta upp tydliga gränser mellan
förbunden vilka branscher som tillhör vem.
Bensinstationer är ett exempel som många av oss besöker. De har utvecklats från att vara ställen där man kunde köpa reservdelar till bilen och en
tidning, till att vara något mellanting till snabbmatskedja, livsmedelsbutik
och kiosk med ett antal bensinpumpar utanför. Eller ta en städare som är
anlitad av ett privat städföretag som städar på ett äldreboende på eftermiddagen och i ett köpcentrum på kvällen – var ska den vara organiserad om
den jobbar lika mycket på båda?
När det gäller andra fackliga organisationer så värvas det aktivt på olika
sätt för att locka över våra medlemmar. Det förekommer också att så fort
någon gör kontorsliknande arbete räknar andra organisationer dem som
tjänstemän, ja till och med arbetsgivarna kan tänka så.
Vi vill alla att våra branscher ska utvecklas och att arbetstagarna ska få
kompetenshöjning men det får inte ske på bekostnad av att alla blir tjänstemän eller att tjänstemän inte är kvar i Handels.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tydliggör gränslinjerna mellan LO-förbunden samt
att LO kommer överens med TCO och Saco hur gränserna går.
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Utlåtande motionerna 13.39–13.41
13.39
att LO-kongressen ger i uppdrag till LOs ledning att snarast inleda samtal med
Unionen i denna motions andemening.
13.40
att LO ska göra en ny översyn på verksamheter som har branscher som överlappar
varandra och tydliggör vilket förbund som ska ha avtalet.
13.41
att LO tydliggör gränslinjerna mellan LO-förbunden samt
att LO kommer överens med TCO och Saco hur gränserna går.
En helt grundläggande uppgift för LO är att fördela ansvaret för avtals- och organisationsrätten mellan förbunden. Ansvarsfördelningen ska förhindra att förbunden konkurrerar med varandra om att organisera medlemmar och teckna kollektivavtal. Avtalsoch organisationsrätten för förbunden regleras i organisationsplanen. Den nu gällande
organisationsplanen fastställdes på kongressen 2012.
I motion 13.40 föreslås att LO ska göra en ny översyn av verksamheter som har
branscher som överlappar varandra och tydliggör vilket förbund som ska ha avtalet. I
motion 13.41 första att-satsen föreslås att LO tydliggör gränslinjerna mellan förbunden.
Styrelsen avgör enligt stadgarna slutgiltigt gränsdragningstvister som förbunden
inte lyckas lösa på egen hand. Genom styrelsens avgöranden sker fortlöpande tolkningar av organisationsplanen på områden där gränsdragningsproblem uppstått.
En förutsättning för att organisationsplanen ska fungera väl är att förbunden konstruktivt hanterar de gränsdragningsfrågor som kan uppstå, exempelvis vid ändrade
driftsformer, produktionsinriktningar och i samband med framväxten av nya branscher.
Styrelsen vill i detta sammanhang poängtera vikten av gemensamt ansvarstagande för
att upprätthålla och utveckla ändamålsenliga gränsdragningar mellan förbunden.
I många fall kan det vara lämpligt att förbund med intilliggande områden sluter
särskilda gränsdragningsavtal. Med hjälp av gränsdragningsavtal kan principerna i
organisationsplanen kompletteras med mera detaljerade bestämmelser anpassade till
aktuella branscher. LO-kansliet kan vid behov vara förbunden behjälpliga i arbetet med
gränsdragningsavtal.
Vid en samlad bedömning anser styrelsen dock inte att någon mer heltäckande
utredning av avtals- och organisationsgränserna inom LO ska genomföras under kommande kongressperiod. Styrelsen anser det mer angeläget att exempelvis prioritera att
utveckla samverkansformerna mellan förbunden på området samt stärka det gemensamma arbetet med att öka förståelsen hos förbund och förbundsavdelningar för organisationsplanens funktion.
I motion 13.41 andra att-satsen föreslås att LO kommer överens med TCO och Saco
hur gränserna går. I motion 13.39 föreslås att LO-kongressen ger i uppdrag till LOs ledning att snarast inleda samtal med Unionen i motionens andemening
Styrelsen vill inledningsvis betona två utgångspunkter. För det första, då arbetarjobb utvecklas genom exempelvis ny teknik och nya arbetsuppgifter innebär det
naturligtvis inte att de med automatik blir tjänstemannajobb. För det andra, behovet av
ordning och reda då det gäller avtals- och organisationsgränser gäller inte bara inom
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LO. Konkurrens om avtals- och organisationsrätten gentemot tjänstemännens fackliga
organisationer riskerar att allvarligt skada den samlade fackliga styrkan.
Inom många branscher finns det gränsdragningsavtal mellan berörda LO- och TCOförbund. Styrelsens uppfattning är att de flesta sådana gränsdragningsavtal fungerar
tillfredsställande. Organisationsutredningen som arbetade fram förslaget till gällande
organisationsplan framhöll också i sin rapport till kongressen 2012 att gränsdragningsavtal är den bästa lösningen för att skapa ordning och reda i gränsdragningarna gentemot TCO-förbunden. Styrelsen menar mot bakgrund av ovanstående att förbund som
saknar avtal med berört/berörda TCO-förbund i första hand bör överväga att försöka få
till stånd fungerande gränsdragningsavtal.
Under 2014 bildades en förbundsgrupp som under ledning av LO behandlade frågor
kopplade till organisationsplanen där förbunden huvudsakligen har gemensamma
intressen. En fråga där det gemensamma intresset är tydligt är arbetet med att sprida
förståelse för LOs organisationsplan, en annan sådan fråga är just gränsdragningen
gentemot tjänstemännens fackliga organisationer. I gruppen sker utbyte av erfarenheter och konkreta gränsdragningar gentemot framförallt TCO-förbunden.
Inom vissa branscher tycks det vara svårt för förbunden att hitta acceptabla gränsdragningar gentemot tjänstemännens fackliga organisationer. Enligt styrelsen är det
därför angeläget att LO stöttar förbunden i detta arbete. Styrelsen anser dock inte att
det ska ske genom kontakter direkt med enskilda tjänstemannaförbund. Däremot bör
LO inleda samtal med TCO och Saco, för att om möjligt hitta sätt att underlätta för samtliga förbund att uppnå klara och tydliga avtals- och organisationsgränser gentemot
berörda tjänstemannaorganisationer.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 13.40 och 13.41 besvarade samt
att avslå motion 13.39.

I debatten deltog
Torbjörn Johansson, LOs styrelse
Ola Olsson, Byggnads
Emmeli Renlund, Byggnads
Christine Marttila, Kommunal
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Christine Marttila, Kommunal yrkande om bifall på motion 13.39,
––Emmeli Renlund, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på LO-styrelsens utlåtande på motion 13.41.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.
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Punkt 14
Våra arbetsplatser
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14. Våra arbetsplatser
Anförande

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare: Kongressdeltagare! Då har det blivit dags för kongressens största motionsområde, det som engagerar oss alla.
Över 100 motioner har kommit in på det området, som på något sätt och på
olika sätt anknyter till makten, makten på våra arbetsplatser.
Just ordet ”makt” är något vi måste lära oss att tänka mer på och säga.
Det handlar om makten över anställningsformer, arbetstid, arbetsmiljö med
mera. Ja, det är stommen i det fackliga arbetet.
Att läsa motionerna inspirerar och engagerar, och det märks att ni kan
era frågor. Vi ska strax påbörja behandlingen av motionerna, men jag vill
först säga några ord.
Starka fackliga organisationer är en förutsättning för ett gott arbetsliv
för alla arbetare. Vårt budskap är tydligt: Vi kräver kollektivavtal som är
starka och som ger arbetare möjlighet att jobba tillräckligt många timmar,
varken mer eller mindre. Vi kräver bra anställningsskydd, och vi accepterar
inte något annat än att arbetare ska känna sig trygga, trygga att säga ifrån
när problem eller missförhållanden uppstår på en arbetsplats.
De senaste decennierna har utvecklingen gått i en annan riktning, och
det har försvagat arbetarnas ställning på svensk arbetsmarknad. Medan arbetsgivarnas krav ständigt har ökat har det blivit tuffare för dem som ska
göra jobbet. Fortare ska det gå. Mer ska hinnas med. Det är inte konstigt
att vi blir sjuka på jobbet.
Vi vet att precisionsbemanning utgör ett hot mot den enskilda arbetaren och mot oss som fackligt kollektiv. Vi läser i lokalpressen om kafébiträdet som tvingas gå hem med utebliven lön därför att kundunderlaget inte
räcker till – det blir för lite att göra, och då ska man gå hem. Vi har hört
talas om busschaufförer som tvingas ta ledigt några timmar här och där
mellan körningarna.
Sådana arbetsvillkor hör hemma på 1800-talet eller inte ens det!
De hör absolut inte hemma i ett modernt välfärdssamhälle på 2000-talet.
Arbetsgivarna vill vid varje tillfälle, varje dag, varje timme och varje sekund
ha rätt bemanning – aldrig mer än vad arbetsbelastningen absolut kräver
just då. Men medan arbetsgivarna snålar med bemanningen för att tjäna
mer pengar får vi arbetare betala med otrygghet, utslitning och utarmning
av arbetsuppgifter och lägre och lägre anställningsgrad.
Samhället får minskade skatteintäkter och ökade kostnader genom lägre
sysselsättningsgrad och fler sjukskrivningsdagar. Stress och orimliga krav
i arbetslivet får oss inte att jobba bättre, utan det gör oss sjuka. Det är oacceptabelt.
Jag är övertygad om att detta är ett område där facket måste flytta fram
sina positioner. När den ekonomiska makten koncentreras till ägarna förlorar arbetarna makt och inflytande. Denna maktobalans ska vi inte gå med
på och aldrig vänja oss vid en gång!
Det handlar om det goda arbetet, som tas upp och beskrivs i motion 14.1.
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Det handlar om den enskildes säkerhet, hälsa, utveckling och arbetsglädje
under ett helt arbetsliv men också om företagens innovationer, om konkurrens och tillväxt och om att göra Sverige rikt men också jämlikt.
Under bara några få decennier har svensk arbetsmarknad genomgått
stora förändringar. Sen 90-talskrisen har tidsbegränsade anställningar blivit
allt vanligare. Andelen som arbetar på helger, kvällar och nätter har ökat.
Inom de kvinnodominerade förbunden kan andelen tillsvidareanställda
på heltid ligga så lågt som runt 30 procent – runt 30 procent! Framförallt
kvinnorna i arbetarklassen utnyttjas med urusla villkor. På ren svenska: Det
är åt helvete, helt enkelt!
Det är uppenbart att det finns många områden där utvecklingen går
alldeles för långsamt för vår del och alldeles för fort för dem som vill försämra på svensk arbetsmarknad. Ett sådant område är frågan om de osäkra
anställningarna – det kan vi nog alla enas om här inne.
Jag delar den frustration som många av er känner över allmän visstid på
svensk arbetsmarknad – det är ett riktigt skit! Nog kan det vara frestande,
när vi stöter på problem, att vilja gå den politiska vägen och lagstifta. Men
politiker byts ut – glöm inte det – och lagar ändras.
Ända sen 70-talet, när LAS kom, har lagen om anställningsskydd bollats
mellan de politiska lägren, mellan höger och vänster. Varje blå regering har
försämrat i LAS, och varje röd regering har försökt göra återställare.
Jag brukar kalla det pingponglagstiftning. Pingpong är ett roligt ord, men
resultatet är inte kul. Varje gång det är regeringsbyte ska vi byta hur vår
arbetsmarknad fungerar. Det är inte optimalt! Det kommer heller inte att
vara kul om vi låter frågan om allmän visstid skickas till riksdag och regering.
Vi ska verka för långsiktiga och säkra lösningar som stärker arbetarnas rättigheter och höjer branschernas attraktivitet. Så beskriver vi facklig
kamp. Så ser vi till att det arbete vi lägger ner leder till konkreta resultat.
Vi måste stanna kvar vid förhandlingsbordet och pressa våra motparter att
göra samma sak.
Ofta pratar vi om vikten om partsautonomi. Då är det precis det här vi
pratar om. Villkoren på arbetsmarknaden ska ligga i händerna på arbetsmarknadens parter, hos LO-förbunden, hos er som är ombud på kongressen.
I årets avtalsrörelse visade förbunden tydligt att lägre ingångslöner för
vissa grupper inte hör hemma på svensk arbetsmarknad.
Det ska inte spela någon roll var du är född. I våra kollektivavtal gör vi inte
skillnad på arbetare och arbetare. Vi ska ha god löneutveckling och schysta
villkor. Snart drar en ny avtalsrörelse i gång. Då står vi redo att ge allt för
bättre villkor och reallöneökningar. Vi ska bli smartare och mer strategiska,
och vi ska slåss för rätten till bra kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.
Tillsammans kan vi fixa det!
En del av de motioner som har kommit in berör avtalsförsäkringar. I avtal som vi tecknar finns försäkringar som är bra och mycket mer prisvärda
än de privata alternativen. Men jag vill passa på att säga: Dessa försäkringar
ska ses som komplement.
Oavsett hur bra våra försäkringar är måste vi ha ett bra socialförsäkringsnät i grunden som garanterar att alla har rätt till vård och omsorg när vi
behöver det, oavsett storlek på plånboken. Det är glädjande att ha en S-ledd
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regering som delar våra visioner om ökad jämlikhet. Stora skattesänkningar
ska aldrig få gå före god kvalitet i välfärden och bra socialförsäkringar.
Ett annat område som många motioner handlar om är makten över arbetstiden. Jag tänker på motioner angående semester, veckoarbetstid, dagarbetstid med mera och utläggningar av dessa.
För egen del är jag övertygad om att makten över arbetstiden i framtiden
måste vara större – vår makt. Vi måste hitta gemensamma lösningar för att
nå dit. Annars är risken att vi går isär, och på sikt riskerar det att försvaga oss.
Jag är övertygad om att framgångsvägen stavas mer samarbete – inte mindre.
Eventuella förändringar i arbetstiden är dock inget som låter sig göras
över en natt. Vi behöver se över vad som kan göras och hur. Vi vet att varje
förslag i den riktningen kostar i andra änden.
Därför har vi i LO tillsatt en arbetsgrupp som har fått i uppdrag att
kartlägga nuläget och komma med förslag på hur vi ska hantera frågan. Jag
ser fram emot resultatet, som ska vara färdigt i höst. Vi kan inte likt strutsen stoppa huvudet i sanden, utan när förändringens vindar blåser måste
vi känna in dem, ändra oss och anpassa oss, så att vi blir starka i en framtid.
Men vi kan inte genomföra förslag som innebär stora negativa konsekvenser på sikt. Arbetarrörelsen är en rörelse i förändring. Våra grundläggande värderingar bär vi med oss, men i takt med att nya problem dyker
upp måste vi hitta nya lösningar.
I över hundra år har vi kämpat för jämlikhet och bättre jobb, för en rättvis
fördelning av kakan. Vår uppgift var då att utveckla den svenska modellen.
Vår uppgift i dag är att stärka densamma.
Kongressdeltagare! Vi är inte klara än – och kommer förmodligen aldrig att bli det.
Härmed yrkar jag bifall till styrelsens förslag under punkt 14.
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Motionerna 14.1–14.2, 14.62 fjortonde och femtonde att-satsen
samt 17.76 elfte att-satsen
14.1
Program för ”Det goda arbetet”
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Framtidens jobb handlar om villkoren för löntagarna på framtidens arbetsmarknad. För att kunna säkra framtidens jobb krävs att maktbalansen mellan arbete och kapital ändras. Vi har fått ett hårdare klimat på Sveriges arbetsplatser. Många arbetsgivare försöker sätta munkavel på anställda och
fackligt aktiva som påtalar missförhållanden. I flera fall handlar det om
rena trakasserier och repressalier. Följden har blivit att den psykiska ohälsan har ökat bland arbetarna, våra erfarenheter kommer från vårt liv som
byggnadsarbetare men våra erfarenheter delas av många andra förbund och
medlemmar inom LO-kollektivet. Vi ska inte låta oss tystas!
Det är fullständigt oacceptabelt att arbetsgivare försöker tysta anställda
och fackligt aktiva som använder sig av sin rättighet att lyfta fram missförhållanden. Vi kan aldrig acceptera detta. Vi måste som kollektiv alltid stå
upp för våra medlemmar och fackligt aktiva. Ingen medlem och löntagare
ska stå ensam. Om vi försvarar yttrandefriheten, så slår vi vakt om en säker
och trygg arbetsmiljö, både den psykosociala och fysiska. Vi skapar förutsättningar för ett hållbart yrkesliv och ett hållbart näringsliv. Framtidens
jobb inkluderar människorna. Framtidens jobb är också framtidens vision
om ”Det goda arbetet”.
Det handlar om makten över våra liv. Vi ska inte behöva sälja vår arbetskraft samtidigt som vi förnedras som lägre stående varelser. Därför ska vi
lyfta fram enskilda och kollektiva erfarenheter om hur företagen motarbetar
vår demokratiska arbetsplatsorganisation och våra medlemmar. Den så kal�lade svenska modellen innebär att arbete står mot kapital, inte att kapitalet
tillåts förtrycka arbetarna.
Detta är konsekvensen av att den ekonomiska makten finns koncentrerad
hos ägarna och den påverkan de har på arbetslivet för arbetarna. ”Det goda
arbetet” är arbetarrörelsens vision om att makt, delaktighet och ansvar ska
finnas hos arbetarna likväl som hos företagen. Dagens maktkoncentration
leder till odemokratiska beslut, en förtryckt arbetarklass, misshushållning
med resurser och utslitna arbetare.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar fram ett program för ”Det goda arbetet” till nästa kongress och
inkluderar medlemmarna i arbetet.
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14.2
Alla ska ha samma möjlighet till anställning
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag har inte alla samma chans till anställning på arbetsmarknaden. Personer med annan bakgrund än den svenska gallras ut innan de får visa vad de
kan på grund av etnisk bakgrund, hudfärg eller utländska namn.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att alla ska ha samma möjlighet till anställning oavsett
bakgrund eller utseende.

Utlåtande motionerna 14.1–14.2, 14.62 fjortonde och
femtonde att-satsen samt 17.76 elfte att-satsen.
14.1
att LO tar fram ett program för ”Det goda arbetet” till nästa kongress och inkluderar
medlemmarna i arbetet.
14.2
att LO ska verka för att alla ska ha samma möjlighet till anställning oavsett bakgrund
eller utseende.
14.62 fjortonde och femtonde att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för kompetensutveckling tas
fram i samverkan med parterna på arbetsmarknaden samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att staten medverkar till finansieringen av
arbetsplatsernas insatser för kompetensutveckling.
17.76 elfte att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för en nationell kompetensförsäkring, eller
motsvarande, där staten medverkar i finansieringen av arbetstagares kompetensutveckling under anställningstiden.
Motion 14.1 föreslår LO-kongressen besluta att LO tar fram ett program för Det goda
arbetet till nästa kongress och inkluderar medlemmarna i arbetet.
Sedan andra världskriget har LO-kongresser tagit upp frågan om ett demokratiskt
inflytande i arbetet, till exempel Demokrati i företagen 1971 och Solidariskt medbestämmande 1976. Vid Metalls 1985 års kongress antogs programmet Det goda arbetet.
Syftet var att öka medlemmens inflytande över sitt arbete och att skapa omväxlande,
meningsfulla och hälsosamma arbeten med en bra lön. Under 1980-talet var även företag intresserade av nya produktionsmodeller, om dessa sänkte sjukfrånvaro, personalomsättning och underlättade rekrytering.
Intresset för Det goda arbetet var stort inom förbunden och LOs kongresser under
1990-talet startade flera projekt. Under 2003–2007 samordnade LO en förbundsgrupp
”Kompetensutveckling och arbetsorganisation” med uppgift att föra ut och utveckla
erfarenheterna i dessa projekt:
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–– Det utvecklande arbetet, 1991.
–– Kunskapsutveckling, arbetsorganisation och lönesystem (KAL), 1996–2000.
–– Fackets roll i lokalt utvecklingsarbete (FRU), 1996–2002.
–– Livslångt lärande i arbetslivet (TSL-projekt), 1997–2000.
–– Distansstött lärande för lokala kunskapsbehov (DLK), LO 1999–2001.
–– Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, (KUL), LO 2001–2003.
Den ekonomiska krisen under 1990-talet försämrade möjligheterna för genomförandet
av ”Det goda arbetet ute på arbetsplatserna”. Istället kom begrepp som Lean produktion som skulle implementeras på företagen för att rationalisera. Vissa delar av Det
goda arbetet låg i linje med ”Lean” – grupparbete, arbetsrotation och ständiga förbättringar. Men fel implementerat visade sig Lean vara ren rationalisering som utarmade
arbetsinnehållet med ökad utveckling av belastningsskador till följd.
IF Metall formulerade under 00-talet Hållbart arbete. Det kopplar ihop utveckling och
trygghet i jobbet med företagens behov av konkurrenskraft och kompetensförsörjning.
Fokus ligger på lokal partssamverkan för utveckling av arbetsplatserna. I projektet
Produktionslyftet (IF Metall, Teknikföretagen, forskare) har nu över 200 företag medverkat i programmets utvecklingsresa, programmet har ett helhetstänk med att utveckla
produktivitet och konkurrenskraft parallellt med utvecklande arbeten. Hela arbetet
genomförs i partssamverkan.
Det är hög tid att åter lyfta fram Det goda arbetet. Inom förbunden finns olika erfarenheter men troligen finns en samsyn om principer för inflytande och god rationalisering. Varje bransch måste dock anpassa dessa principer till sina förutsättningar och
möjligheter att göra överenskommelser med sina arbetsgivare. Erfarenheter finns även
att hämta i Norge där LO och Arbetsgivareföreningen har en samsyn på rationalisering
i Lean Forum Norge. Till stöd för att utveckla Det goda arbetet finns också nätverket
Arbetsplatsnära FoU.
En av LOs viktigaste uppgifter är att kämpa mot diskriminering och för allas lika
värde. Motionen 14.2 tar upp denna kärnfråga. LOs styrelse instämmer till fullo i attsatsen.
Motion 14.62 fjortonde och femtonde att-satsen, samt motion 17.76 elfte att-satsen,
tar upp frågan om hur kompetensutvecklingen för de anställda i framtiden ska organiseras och finansieras på arbetsplatserna.
Kompetensutveckling är en viktig del i det goda arbetet. Behovet av kontinuerlig
kompetensutveckling under anställningstiden är stort, och kan antas öka framöver.
Teknikutvecklingen kommer att medföra digitalisering, automatisering och robotisering
av ett stort antal arbeten under de närmaste decennierna. Förändringen kommer att
påverka båda arbetare och tjänstemän. För att möta de nya kraven har flera förslag till
kompetensförsäkringar presenterats under 2000-talet.
Kunskap och kompetens är avgörande för möjligheterna till vidareutveckling och
anställning i framtidens arbetsliv. Kompetensutveckling i arbetet är och bör vara
arbetsgivarens ansvar. I realiteten handlar det i dag ofta om korta, icke-formella utbildningar, som syftar till att befintliga arbetsuppgifter kan utföras bättre, men också
utveckling av arbetsorganisationen som då driver behovet av kompetensutveckling för
att klara av nya arbetsuppgifter.
Arbetsgivarna bör även i framtiden ha huvudansvaret för de anställdas kompetensutveckling. Formerna och finansieringen kan emellertid behöva ses över av flera skäl.
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För det första har allt fler människor tidsbegränsade anställningar. Studier visar att
tidsbegränsat anställda i lägre grad än tillsvidareanställda får ta del av den kompetensutveckling som arbetsgivarna tillhandahåller. I arbetaryrken är hela 25 procent av
kvinnorna och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda. Det motsvarar nästan
190 000 kvinnor och knappt 154 000 män. För det andra får arbetare i mindre omfattning än tjänstemän ta del av kompetensutveckling inom ramen för sin anställning. För
det tredje är arbetsgivarnas intresse av att finansiera utbildningar som gör de anställda
kompetenta för arbeten hos andra arbetsgivare sannolikt begränsat. För det fjärde talar
mycket för att allt fler i framtiden kommer att tvingas varva tidsbegränsade anställningar hos olika arbetsgivare med perioder av arbetslöshet och/eller eget företagande.
Framtidens kompetensutveckling måste organiseras och finansieras på ett sådant
sätt att den dels svarar mot arbetsmarknadens förändrade struktur och krav, dels kommer de som verkligen behöver den tillgodo. Här behöver vi även utveckla möjligheterna
att få till stånd ett statligt stöd för kompetensutvecklingsinsatser. Det finns således
både jämlikhets- och jämställdhetsskäl till att inkludera kompetensförsörjningens
utformning och finansiering i programmet för Det goda arbetet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.1 och 14.2 samt
att anse motionerna 14.62 fjortonde och femtonde att-satsen samt 17.76 elfte attsatsen besvarade.

Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla styrelsens utlåtande.

184 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

14.1 Kollektivavtal och lagar
Motionerna 14.3–14.4, 14.5 första att-satsen, 14.6–14.8, 14.9
tredje att-satsen, 14.10–14.16, 14.17 första att-satsen, 14.18–
14.23, 14.24 första och tredje–femte att-satserna, 14.62 tredje
att-satsen, 17.62 första att-satsen samt 17.4 femte att-satsen
14.3

Lagen om kollektivavtal
Handelsanställdas förbund avd 17 Karlstad
Det är många i Sverige som inte har någon säkerhet, eller försäkring, som
täcker dem om något händer. De är helt i arbetsgivarens våld. Då kan arbetsgivaren göra hur och vad han vill för att det inte finns något kollektivavtal
på arbetsplatsen. LO borde jobba för en lag om att svensk arbetsmarknad
måste teckna kollektivavtal enligt svenska modellen på arbeten som sker
inom svenska gränser. Inom företag som har anställd personal. Det gynnar
även seriösa företag att ha samma spelregler och förutsättningar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska jobba för att det ska vara lag i Sverige att företag med anställda
som jobbar inom Sveriges gränser ska ha kollektivavtal enligt svenska
modellen.

14.4
Kampanjer för kollektivavtalen
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det viktigaste vapnet för bra och rättvisa villkor i arbetslivet, de kollektiva
avtalen, har satts under hård press bland annat av Lavaldomen och en med
EU inträdet förändrad arbetsmarknad men också av marknadskrafternas
och borgerliga partiers liberalisering av arbetslivet och regelverken kring
arbetsmarknaden.
På den nya arbetsmarknaden följer många företag inte avtalen som tidigare. I den nya situationen tar näringslivets och arbetsgivarnas organisationer mer och mer friheter gentemot avtalen och arbetstagare i vitt skilda
yrken och branscher får svårare i vardagen att hävda sina avtalade rättigheter.
Det här måste vi i fackföreningsrörelsen hela tiden hålla ögonen på och
vi måste kanske ännu tydligare än på länge berätta för så många som möjligt
om vilka rättigheter vi har och hur viktiga kollektivavtalen är.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO under kongressperioden 2016/2020 tillsammans med medlemsförbunden genomför omfattande kampanjer för att informera om kollektivavtalens innebörd och betydelse.
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14.5
Kollektivavtal på arbetsmarknaden
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Förra LO kongressen 2012 kunde relativt lätt enas om den svenska modellens och de kollektiva fackliga avtalens värde. Kongressen sa tidigt under
kongressdagarna att LO stod bakom kravet på att kollektivavtal skulle gälla
på hela den svenska arbetsmarknaden. Det kan tyckas självklart men när
kongressen 2012 senare diskuterade om då också svenska kollektivavtal skulle
gälla alla arbeten som upphandlas av gemensamma beställare som kommun,
landsting och stat och med stöd av LOU kunde inte längre kongressen vara
enig om att hela arbetsmarknaden verkligen innebär hela arbetsmarknaden.
Det som satte käppar i hjulet var först och främst de regler inom EU som
styr vad som är rättsligt möjligt att kräva i dag och hur myndigheterna, som
till exempel tidigare Konkurrensverket, bedömt rättsläget. LO och fackföreningsrörelsens olika förbund är intresseorganisationer och som sådana är
fackets uppgifter först och främst att värna om medlemmarnas intressen.
Om något inte stämmer med medlemsintressena är därmed uppgifterna att
arbeta med detsamma för att förändra det som inte stämmer. Det har varit
och är fackens roll nu som förr.
De regler som styr och gör det svårt, eller möjligen omöjligt, att i dag
kräva att svenska kollektivavtal ska kunna gälla på arbetsplatser eller inom
entreprenader som utförs med stöd av LOU är ett av exemplen på där facken, och därmed LO, självklart och tydligt måste arbeta för en förändring.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att tydligt uttala sitt stöd för att svenska kollektivavtal ska gälla på hela
svenska arbetsmarknaden samt
att kongressen ger LO i uppdrag att driva frågan om att svenska kollektivavtal ska gälla även vid offentlig upphandling (behandlas under dagordningspunkten 17.5).

14.6
Schysta villkor
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1, Fastighetsanställdas Förbund avd
Skärgården, avd Skärholmen, avd Huddinge, avd Tumba och avd Hallunda
Det måste vara lättare för gemene man att kolla om företaget de vill anlita
har kollektivavtal. Om hantverkaren du anlitar jobbar under schysta villkor eller om butiken du handlar i betalar rättvisa löner till sina anställda.
I dag är kunskapen om kollektivavtal alldeles för låg och även för dem
som har kunskap är det alldeles för svårt att kontrollera om ett företag har
kollektivavtal.
Konsumenterna skulle vara hjälpta av att ha en app i likhet med Hotell
och Restaurangs app, Schysta villkor, som inte bara visar restauranger och
hotell utan även övriga branschers företag som har kollektivavtal.
I samband med lanseringen av en sådan app skulle LO kunna göra en
stor kampanj kring vikten av kollektivavtal.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för utvecklandet av en app som möjliggör för konsumenter
att kontrollera om företag har tecknat kollektivavtal inom de avtalsområden där LOs 14 förbund verkar samt
att LO utreder möjligheten att även få med sig de övriga centralorganisationerna i framtagandet av en kollektivavtalsapp.

Utlåtande motionerna 14.3–14.4, 14.5 första att-satsen, 14.6,
14.62 tredje att-satsen samt 17.62 första att-satsen
14.3
att LO ska jobba för att det ska vara lag i Sverige att företag med anställda som jobbar
inom Sveriges gränser ska ha kollektivavtal enligt svenska modellen.
14.4
att LO under kongressperioden 2016/2020 tillsammans med medlemsförbunden
genomför omfattande kampanjer för att informera om kollektivavtalens innebörd
och betydelse.
14.5 första att-satsen
att tydligt uttala sitt stöd för att svenska kollektivavtal ska gälla på hela svenska
arbetsmarknaden.
14.6
att LO verkar för utvecklandet av en app som möjliggör för konsumenter att kontrollera om företag har tecknat kollektivavtal inom de avtalsområden där LOs 14 förbund verkar samt
att LO utreder möjligheten att även få med sig de övriga centralorganisationerna i
framtagandet av en ”kollektivavtalsapp”.
14.62 tredje att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Lex Laval rivs upp i syfte att svenska
kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige samt att utstationerad arbetskraft ska ges rättigheter i enlighet med svenska kollektivavtal.
17.62 första att-satsen
att LO klargör att vår inställning är att svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser.
De viktigaste delarna av den svenska modellen utgörs av reglerna på arbetsmarknaden. Hur bestäms priset och villkoren för arbetet? Under vilka betingelser köps och
säljs arbete? I alla moderna samhällen sker detta i noggrann intresseavvägning mellan
statens och parternas ansvar, men också i avvägning mellan det centrala, lokala och
individuella. I Sverige har det växt fram en ordning där fack och arbetsgivare givits
stort ansvar. Staten har kunnat lita på att parterna tar ansvar för utvecklingen av de
centrala villkoren på arbetets marknad. Med stor frihet följer ett stort ansvar. Parternas
ansvar för arbetsmarknaden är dock inte obegränsat. Staten bidrar med ett ansvar för
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arbetsmarknadspolitiken och bistår med skyddslagstiftning för enskilda arbetstagare
vad gäller arbetstid, arbetsmiljö och anställningstrygghet.
Kollektivavtalen förhindrar att arbetsgivaren skapar konkurrens om jobben med
krav om sämre löner och lägre villkor. Utan kollektivavtalen är arbetstagarna utlämnade till marknaden och arbetsgivarnas intressen. Genom kollektivavtalen tar löntagarna
makt över villkoren på arbetsmarknaden och skapar ett inflytande över arbetet.
Det har nu gått drygt ett decennium sedan ett lettisktägt bolag fick i uppdrag att
bygga om en skola i Vaxholm. Priset skulle pressas genom lägre löner. Arbetsgivarna
ville pröva möjligheterna att använda billigare arbetskraft genom EUs regler om fri rörlighet för tjänster. Det är det Lavalfrågan ytterst handlar om – priset på arbete.
Konsekvenserna av Lavaldomen har hanterats i flera offentliga utredningar. Den
lagstiftning som växt fram för att hantera utstationerad arbetskraft brukar kallas Lex
Laval. Låglönekonkurrens måste stoppas. På europeisk nivå förväntas initiativ från
kommissionens sida. Inte sällan talar kommissionens ordförande om att ”lika lön för
lika arbete” återigen ska bli normen inom EU. Regeringen förväntas även inom det kommande året lägga fram lagstiftning för att åstadkomma konkurrensneutralitet. Det är
av avgörande betydelse att den nya Lex Laval lagstiftningen förhindrar lönedumpning i
alla dess former. Fackföreningsrörelsens krav på förändring håller på att få genomslag.
Den svenska modellen utgörs av mer än lagar och regler. Det är också en föreställning och tankekultur. Det är viktigt att löntagare, arbetsgivare och konsumenter har
förståelse för hur modellen fungerar. Det är genom fackligt medvetna medlemmar som
modellen byggs upp. En hög medvetenhet om hur svensk arbetsmarknad fungerar har
avgörande betydelse. I detta sammanhang är det viktigt att tydliggöra kollektivavtalens betydelse.
Motion 14.3 föreslår att det ska vara lag på att företag som är verksamma i Sverige
ska bindas genom kollektivavtal. Motion 14.62 tredje att-satsen föreslår att LO ska
verka för att Lex Laval rivs upp i syfte att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som
jobbar i Sverige samt att utstationerad arbetskraft ska ges rättigheter i enlighet med
svenska kollektivavtal. Motion 17.62 första att-satsen föreslår att LO tydligt ska ta
ställning för att det är svenska kollektivavtal som ska gälla på arbetsplatserna. Det får
anses vara en mycket väl etablerad uppfattning att det ska vara svenska kollektivavtal
som ska gälla för arbete i Sverige. Att införa regler som binder arbetsgivare till kollektivavtal via lagstiftning står dock i strid med traditionerna på svensk arbetsmarknad.
Det är facket som ska förhandla och teckna kollektivavtal med företagen. Om företagen
binds till kollektivavtal genom lag kommer detta att påverka rätten till fackliga stridsåtgärder. Det är dock viktigt att Lex Laval utformas på ett sådant sätt så att facket ges
möjlighet att binda utländska företag till svenska kollektivavtal på ett likvärdigt sätt.
Motion 14.4 föreslår att LO och förbunden tillsammans ska genomföra kampanjer för
att informera om kollektivavtalens innebörd och betydelse. Var gränsen mellan förbundens och LOs ansvarsområden ska dras i detta sammanhang kan diskuteras. Att kontinuerligt och regelbundet hålla omvärlden medveten om kollektivavtalens betydelse får
dock anses ligga inom ramen för förbundens och LOs ordinära och löpande uppgifter.
Motion 14.5 första att-satsen föreslår att LO-kongressen ska uttala stöd för att
svenska kollektivavtal ska gälla på hela svenska arbetsmarknaden. Det är viktigt att
säkerställa att det är svensk lag som gäller i Sverige. Inom EU finns krafter som vill upprätta en så kallad ursprungslandsprincip. Det ska alltid vara svenska kollektivavtal som
tillämpas på arbete som utförs i Sverige.
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Motion 14.6 första och andra att-satserna föreslår att LO ska verka för utvecklandet
av en app som visar vilka företag som tecknat kollektivavtal samt samverka med övriga
centralorganisationer för att upprätta appen. Motionen hänvisar till HRFs app för kollektivavtalstäckning inom restaurangbranschen. Förbunden är suveräna när det gäller
kollektivavtalen. Dessutom skulle upprätthållandet av en databas för kollektivavtalen
vara förenat med omfattande praktiska svårigheter. Att hålla databasen uppdaterad är
mycket svårt. LOs styrelse anser inte att det i dagsläget är en uppgift för LO.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.5 första att-satsen och 17.62 första att-satsen,
att anse motionerna 14.4 och 14.62 tredje att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 14.3 och 14.6.

14.7
Lagen om anställningsskydd
Fastighetsanställdas Förbund avd Skärgården, avd Skärholmen, avd Huddinge, avd Tumba och avd Hallunda
Lagen om anställningsskydd (LAS) har blivit alltmer försvagad och föråldrad
i sin helhet sedan den antogs i mitten av sjuttiotalet. Handen på hjärtat är
det verkligen ett skydd för de anställda i dag? Upplever våra medlemmar att
de har trygga anställningar? Normen i LAS är att alla är tillsvidareanställda
på heltid och så såg det i stort sett ut när lagen skrevs men hur ser det ut i
dag? Vi tycker att det är dags att få tillbaka ett riktigt anställningsskydd.
Lagen måste kraftfullt utvecklas till att bli ett skydd för våra medlemmar.
För detta krävs det ett enat LO som tillsammans kan driva en kraftfull opinion om detta och samtidigt kan påverka våra politiker till att ta fram nya
förslag till anställningsskydd.
Det finns när motionen skrivs inte en politisk majoritet i riksdagen för att
till exempel avskaffa allmän visstid men det innebär inte att vi inte måste
försöka ändå. Undantagen i turordningsreglerna om att två kan undantas
om arbetsplatsen har tio eller färre anställda måste bort. Att en omorganisering av arbetsplatsen gör att arbetsgivaren kan runda LAS och hyvla timmar
för alla anställda istället är inte reglerat i LAS men görs och tyvärr har AD
ansett att det får man i minst två fall. Vi kan fortsätta och rada upp saker
som inte fungerar som vi anser att de borde göra. Återanställningsrätten,
möjligheten att få fler timmar enligt § 25a, möjligheten till omställningsstöd och så vidare.
Vi tror att det allra bästa är att lösa konflikter mellan arbetstagare och
arbetsgivare i förhandlingar mellan parterna. Men då måste vi ha ett tryck
både från politiken och från hela LO i frågorna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ta fram ett helt nytt förslag till lag om anställningsskydd.
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14.8
Lagen om anställningsskydd
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Lagen om anställningsskydd (LAS) har blivit alltmer försvagad och föråldrad i sin helhet sedan den antogs i mitten av sjuttiotalet. Handen på hjärtat
– är det verkligen ett skydd för de anställda i dag? Upplever våra medlemmar att de har trygga anställningar? Normen i LAS är att alla är tillsvidareanställda på heltid och så såg det i stort sett ut när lagen skrevs men hur
ser det ut i dag?
Vi tycker att det är dags att få tillbaka ett riktigt anställningsskydd. Lagen måste kraftfullt utvecklas till att bli ett skydd för våra medlemmar. För
detta krävs det ett enat LO, som tillsammans kan driva en kraftfull opinion
om detta, som samtidigt kan påverka våra politiker till att ta fram nya förslag till anställningsskydd. Det finns, när motionen skrivs, inte en politisk
majoritet i riksdagen för att till exempel avskaffa allmän visstid, men det
innebär inte att vi inte måste försöka ändå. Undantagen i turordningsreglerna om att två kan undantas om arbetsplatsen har tio eller färre anställda
måste bort. Att en omorganisering av arbetsplatsen gör att arbetsgivaren
kan runda LAS och hyvla timmar för alla anställda istället är inte reglerat
i LAS men görs och tyvärr har AD ansett att det får man i minst två fall.
Vi kan fortsätta och rada upp saker som inte fungerar som vi anser att de
borde göra. Återanställningsrätten, möjligheten att få fler timmar enligt
§ 25a, möjligheten till omställningsstöd och så vidare.
Vi tror att det allra bästa är att lösa konflikter mellan arbetstagare och
arbetsgivare i förhandlingar mellan parterna. Men då måste vi ha ett tryck
både från politiken och från hela LO i frågorna.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska ta fram ett helt nytt förslag till Lag om anställningsskydd.

14.9
Trygga jobb
Fastighetsanställdas Förbund, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Kommunalarbetareförbundet och Seko
För fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen i stort är aldrig några segrar
för evigt vunna. Rättigheter vi tillämpat oss måste försvaras och upprätthållas. En förskjuten maktbalans och vad vi tagit för givet kan på ett ögonblick vara förlorat.
I fackföreningsrörelsens barndom var den enskildes anställningsskydd
obefintligt. Arbetsgivarna kunde efter eget behag välja och vraka, när som
helst göra sig av med den som av en eller annan anledning inte föll dem
i smaken. Att eliminera denna godtycklighet var prioriterat, inte bara för
den enskildes trygghets skull, utan också för möjligheten att kunna bygga
en facklig styrka.
Med den höga arbetslösheten, den ökade globala konkurrensen och finansialiseringen har maktbalansen på arbetsmarknaden förskjutits, till arbetsgivarens fördel i och med det har den trygghet vi tillkämpat oss gått
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förlorad. I dag präglas arbetsplatser och hela branscher av att arbetstagarna
hålls i ett ständigt tillstånd av osäkerhet, där den framtida anställningen
aldrig kan tas för given.
Med allmän visstidsanställning är det fritt fram för arbetsgivare att anställa tidsbegränsat av den enkla anledningen att de behagar göra så. Andelen tidsbegränsade anställningar är fortsatt hög på svensk arbetsmarknad
och sedan allmän visstid infördes har de osäkra jobben blivit än osäkrare.
Denna anställningsform måste tas bort.
Men otryggheten äter sig också in i tillsvidareanställningarna. Många
är de som har fast anställning på ett fåtal timmar men systematiskt jobbar
mer. När Handels undersökte saken i detaljhandeln 2013 visade det sig att
de som var anställda på 5 timmar i veckan i snitt jobbande 12,7 timmar, och
att de som var anställda på 10 timmar i veckan i snitt jobbade 14,1 timmar.
Dessa människor är, trots sina tillsvidareanställningar, lika beroende som
tidsbegränsat anställda av att varje månad, varje vecka, jaga timmar.
Inte heller vid de tillsvidareanställda med få timmar på sitt kontrakt gör
otryggheten halt. En dom i Arbetsdomstolen, Handels mot Polarn o Pyret
(dom nr 47/2012), visar att arbetsgivare kan ta timmar från en anställd och ge
till en annan anställd med lägre sysselsättningsgrad, även om den senare har
kortare anställningstid. Det är också möjligt att hyvla timmar från tillsvidareanställdas kontrakt och samtidigt nyanställa på deltid. Detta innebär att
anställningsskyddet i LAS endast omfattar anställningen som sådan – inte
sysselsättningsgraden. Så måste även den heltids- och tillsvidareanställda
frukta en omreglering av sin anställning.
Det är viktigt att minnas att otryggheten inte är jämt fördelad över arbetsmarknaden. Om vi skulle uppnå en acceptabel genomsnittlig nivå skulle
det fortfarande innebära att graden av otrygghet är oacceptabelt hög i vissa
branscher – de branscher där många kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund jobbar.
De osäkra anställningarna är dock i många fall ett symptom på ett underliggande problem: en alltför låg grundbemanning. Arbetsgivare praktiserar
i dag ett slags precisionsbemanning – grundbemanningen anpassas till en
dag med minimal arbetsbelastning. Det innebär att så snart man kommer
upp i en normal arbetsbelastning krävs att man kompletterar med tillfällig bemanning. De hälsorisker som detta förhållningssätt är förenat med
är uppenbara. Likväl har de fackliga organisationerna och skyddsombuden
länge saknat effektiva verktyg för att ta sig an detta problem. Om ett tungt
föremål ska lyftas kan skyddsombudet slå fast att här krävs hjälpmedel eller att man är två. Men om arbetsuppgifter som tar x timmar ska utföras
kan inte skyddsombudet med samma självklarhet kräva en bemanning som
motsvarar det. I stället för att se det som en riskfylld arbetsplats ser man till
varje anställd för sig. Och i stället för att eliminera problemet söker man
efter olika sätt att hantera stressen – trots att vi vet att den som är utsatt för
stress och upplever tidsnöd i sitt arbete löper större risk att bli sjuk.
Vissa förbund har i avtal lyckats reglera att bemanningen ska förhandlas,
med utgångspunkt i den arbetsbelastning som kommer råda. Den 31 mars
2016 träder AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Där
slås fast att ”arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter
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som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning”
(9 §). Det är nu en facklig angelägenhet att bevaka att denna författning til�lämpas så att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för
att tillse att bemanningen är tillräcklig för förekommande arbetsuppgifter.
Villkoren på arbetsmarknaden bör i möjligaste mån regleras i kollektivavtal. Vi ska inte vända oss till lagstiftaren för att förändra spelreglerna.
Vi måste dock minnas att vad gäller allmän visstidsanställning så är det en
ändring som relativt nyligen gjorts i LAS, till vår nackdel. Vad gäller möjligheten att hyvla timmar från tillsvidareanställdas kontrakt så är det en
tillämpning av lagen som lagstiftaren knappast såg framför sig.
Det är önskvärt att en ökad anställningstrygghet kan drivas igenom avtalsvägen. Då kan villkoren anpassas efter respektive bransch och vi gör
oss inte beroende av lagstiftaren. En alltför generös lagstiftning kan dock
underminera arbetsgivarens intresse av att förhandla i frågan. Och hur som
helst måste framgångar i avtalsförhandlingar följas upp av justeringar i lagen,
för att inte ge de arbetsgivare som står utanför kollektivavtalsmodellen en
orimligt stor konkurrensfördel. Villkoren på arbetsmarknaden ska regleras
i kollektivavtal, men då måste arbetsrätten utformas så att båda parter får
incitament att förhandla med varandra.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade
anställningar, vilket förutsätter att allmän visstid tas bort ur LAS (behandlas under dagordningspunkten 14.2),
att LO ska verka för att den enda anställningsformen som regleras i LAS
ska vara tillsvidareanställning, regeln ska vara dispositiv och möjlig att
göra undantag från genom kollektivavtal med central arbetstagarorganisation (behandlas under dagordningspunkten 14.2),
att LO ska verka för att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist
blir tillämplig om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad samt
att LO ska bevaka att AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö
tillämpas på sådant sätt att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för att tillse att bemanningen är tillräcklig så att
arbetsuppgifterna kan utföras utan en ohälsosam arbetsbelastning (behandlas under dagordningspunkten 14.4).

14.10
LAS
Seko region Väst
Det pågår en debatt hos borgerligheten om att förenkla och förändra LAS
reglerna för arbetsgivaren. Man ska kunna göra undantag för flera personer
och inte behöva följa turordningen ”sist in först ut”. Även vissa fackförbund
är på gång att förändra reglerna i LAS.
Vi sitter ofta i övertalighetsförhandlingar där vi hela tiden får göra undantag på kompetensbegreppet. Det sker i stort sett aldrig att man kan följa
begreppet ”sist in först ut”. Dessa oftast gamla trotjänare är de som blir bort-
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tagna. Vi hävdar att det oftast beror på att företaget inte kompetensutbildat
dem tillräckligt. De kommer att möta en tid av lägre inkomst och otrygghet.
Sverige som ingår i EU borde se hur arbetstagarna behandlas i till exempel Tyskland där företagen måste ta ett större ansvar vid neddragningar
av personal.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att dubbel uppsägningstid ska råda om man blir tvungen att lämna sin anställning på grund av kompetenskraven för någon annan i LAS listan samt
att även ett skadestånd ska utbetalas om man varit anställd i tio år på företaget och blir utslagen på grund av kompetenskraven.

Utlåtande motionerna 14.7–14.8, 14.9 tredje att-satsen samt
14.10
14.7
att ta fram ett helt nytt förslag till lag om anställningsskydd.
14.8
att LO ska ta fram ett helt nytt förslag till Lag om anställningsskydd.
14.9 tredje att-satsen
att LO ska verka för att LAS ändras så att regelverket gällande arbetsbrist blir tillämplig om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad.
14.10
att dubbel uppsägningstid ska råda om man blir tvungen att lämna sin anställning på
grund av kompetenskraven för någon annan i LAS listan samt
att även ett skadestånd ska utbetalas om man varit anställd i tio år på företaget och
blir utslagen på grund av kompetenskraven.
Motionerna tar upp ett antal problem med lagen om anställningsskydd (LAS) ur olika
aspekter. LO-styrelsen delar motionärernas oro för utvecklingen på arbetsmarknaden
och känslan av att anställningsskyddet successivt blivit svagare. Ett starkt anställningsskydd tillsammans med en god omställningsförmåga med relevanta arbetsmarknadsutbildningar, bra matchning och bra a-kassa är grundpelarna på svensk arbetsmarknad. Alla dessa faktorer är viktiga för en väl fungerande arbetsmarknad och starkt
avhängiga varandra.
LAS har genom AD-domar och politiska beslut under de senaste 25 åren blivit svagare i vissa avseenden, exempelvis genom att möjligheterna att visstidsanställa blivit
större och att det kommit rättsfall som försvagat omplaceringsskyldigheten. Dessutom
har strukturen på arbetsmarknaden förändrats kraftigt. Den kvinnodominerade tjänstesektorn har expanderat och tyvärr också användningen av visstids- och deltidsanställda arbetstagare. LAS fungerar olika bra på olika delar av LO-förbundens avtalsområden
beroende på de olika branschernas strukturer, och den fungerar definitivt sämst i den
kvinnodominerade tjänstesektorn.
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Utgångspunkten för LO-styrelsen är att LAS är och ska vara en skyddslagstiftning
som ska skydda arbetstagaren från godtycklighet. Det är därför viktigt att begreppet
saklig grund inte urholkas, därför krävs regler för omplaceringsskyldighet, turordning och återanställningsrätt när uppsägning på grund av arbetsbrist blir aktuellt.
På samma sätt har anställningsformen stor betydelse för det anställningsskydd den
anställde i praktiken har. Styrelsen anser därför att förbättringar är nödvändiga, tillsvidareanställning på heltid måste bli norm på hela arbetsmarknaden. LO-styrelsen är
övertygad om att anställningsskyddet bäst regleras genom att parterna förhandlar
fram ett anställningsskydd som är anpassat efter dagens struktur på arbetsmarknaden
och att lagstiftaren därefter anpassar LAS till förhandlingsresultaten. Viktigt är att
man i kollektivavtalen utnyttjar dispositiviteten i LAS för att åstadkomma bra regler
för respektive bransch. Resultat nås inte genom att LO tar fram ett nytt förslag till LAS.
LO-styrelsen betonar starkt att om det visar sig att det inte går att vinna framgång förhandlingsvägen så måste lagstiftningsvägen prövas.
I motionerna 14.7 och 14.8 yrkas att LO ska ta fram ett förslag på en ny lag om
anställningsskydd. Motionärerna beskriver LAS som undermålig. LO-styrelsen delar
inte den uppfattningen fullt ut. LAS är fortfarande en viktig skyddslag för de anställda
och bör förbättras genom partsförhandlingar.
I motion 14.9 tredje att-satsen pekar motionärerna på ett allt vanligare fenomen. Att
arbetsgivarna säger upp hela arbetsstyrkan, oftast bestående av heltidsanställda 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
för arbetare”. Den nu beskrivna problematiken går stick i stäv med det uppsatta målet.
Styrelsen instämmer till fullo i motionärernas beskrivning och intentioner. Att det är
möjligt att kringgå anställningsskyddet på detta sätt strider mot intentionerna i LAS.
LO-styrelsen anser dock att frågan först måste prövas förhandlingsvägen innan lagstiftningsvägen kan bli aktuell.
Kompetensutveckling är ofta eftersatt i arbetaryrken som mycket riktigt påpekas av
motionärerna i motion 14.10. Vid arbetsbristuppsägningar används sedan argumentet
bristande kompetens från arbetsgivarens sida, för att motivera undantag i turordningen. LO-styrelsen sympatiserar med motionärernas yrkanden och pekar på hur viktigt
det är att träffa avtal om kompetensutveckling under anställningen. Styrelsen tror dock
inte att den föreslagna metoden är den som ska användas för att lösa problemet.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 14.9 tredje att-satsen besvarad samt
att avslå motionerna 14.7, 14.8 och 14.10.
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14.11
Lönegaranti vid en konkurs
Byggnadsarbetareförbundet
Av 12 och 13 §§ i Förmånsrättslagen framgår att ”Förmånsrätten omfattar
fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad
därefter. Fordringarna får inte ha tjänats in eller, om lönen eller ersättningen
ska bestämmas efter särskild beräkningsgrund, inte ha förfallit till betalning
tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten”.
Av detta följer att otvistiga fordringar som inte bestäms efter särskild
beräkningsgrund och tjänats in mer än tre månader före det att konkursansökan lämnats in till tingsrätten inte ersätts av lönegarantin. Detta medför
att kollektivavtalade förmåner som ersättningar för arbetstidsförkortning,
sparad kompensationsledighet med mera som tjänats in tidigare än tre månader före det att konkursansökan lämnats in till tingsrätten, inte ersätts
med medel från lönegarantin.
Beträffande semesterlön och semesterersättning som är intjänad före
konkursansökan har lämnats in till tingsrätten, omfattas av förmånsrätt för
vad som står inne för löpande och föregående intjänandeåret samt max fem
sparade semesterdagar som sparats enligt 18 § Semesterlagen. Detta medför
att anställd som sparat semesterdagar i enlighet med 18 § Semesterlagen
(maximala tjugofem semesterdagar) inte kan få ersättning från lönegarantin för mer än de fem senast sparade semesterdagarna. En anställd kan
därmed vid en konkurs gå miste om ersättning för upp till tjugo sparade
semesterdagar.
Vid en konkurs kommer anställda som tjänat in ovanstående ersättningar
som är intjänade enligt kollektivavtalade regler och i enlighet med semesterlagen, gå miste om dessa då de inte omfattas av förmånsrätten och därmed
inte ersätts av lönegarantin.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att reglerna i förmånsrättslagen ändras så att lönegarantin täcker alla dokumenterade fordringar vid konkurs och rekonstruktion.
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14.12
Kortare väntetider vid konkursförhandlingar
Fastighetsanställdas Förbund
Vid en begäran om att försätta ett företag i konkurs är väntetiden till konkursförhandling i tingsrätt normalt 6–8 veckor. Inkluderat fackets handläggningstid kan hela processen sammanlagt ta uppemot 10–12 veckor.
Våra medlemmar blir i detta läge svårt pressade då de står helt utan inkomst i flera månader. Alla behöver mat på bordet och har lån, hyra samt
andra räkningar som måste betalas. Vid utebliven betalning kommer snabbt
kravbrev med pålagda förseningsavgifter. I värsta fall kan medlemmen till
och med hamna hos Kronofogden.
Det är inte rimligt att våra medlemmar ska riskera att få hela sin ekonomi raserad i väntan på konkursförhandling.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om förtur i tingsrätten för konkursansökan som beror
på obetalda löner.

Utlåtande motionerna 14.11–14.12
14.11
att LO ska verka för att reglerna i förmånsrättslagen ändras så att lönegarantin täcker
alla dokumenterade fordringar vid konkurs och rekonstruktion.
14.12
att LO driver frågan om förtur i tingsrätten för konkursansökan som beror på obetalda
löner.
I motionerna uppmärksammas problemen med att anställda inte får samtliga löne- och
ersättningsfordringar ersatta av den statliga lönegarantin och att konkurshanteringen
i tingsrätterna tar lång tid. LO-styrelsen instämmer i motionärernas beskrivning och
yrkanden. Motioner med näraliggande formuleringar har behandlats på tidigare kongresser. LO-styrelsen kvarstår vid sina tidigare ståndpunkter; att LO ska verka för att
förmånsrättslagen och konkurslagen förbättras så att förfarandet vid konkurser utgör
ett fullgott skydd för arbetstagarna.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 14.11 och 14.12 besvarade.
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14.13
Förstärk arbetstagarnas rättigheter
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Pressen på arbetstagare som hävdar sina rättigheter, fackliga förtroendevalda
och talespersoner ökar. Acceptansen bland många företag för att följa avtal
och lagar sjunker i takt med en förändrad arbetsmarknad. De senaste åren
har vi alla kunna läsa om fler arbetstagare och fackliga kamrater som råkat
i onåd och skyddet för arbetstagare och fackliga organisationer är många
gånger förvånande och oroväckande svagt, speciellt när de traditionella institutionella verktygen, som till exempel Arbetsmiljöverket bantats ner.
Vi behöver en ny och utvecklad strategi för starkare avtal om arbetstagarnas
och de fackligt förtroendevaldas ställning på arbetsmarknaden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kartlägger arbetstagarna och de fackligt förtroendevaldas ställning
och behov,
att LO efter samtal med förbunden lägger en plan för förhandlingar om
förstärkta rättigheter för fackligt förtroendevalda,
att LO aktivt påverkar de politiska partierna om förstärkta rättigheter för så
kallat meddelarskydd för arbetstagare i den privata sektorn (behandlas
under dagordningspunkten 14.1) samt
att LO aktivt försöker påverka de politiska partierna om förstärkta rättigheter för fackligt förtroendevalda.

14.14
Stärkt arbetstagarbegrepp
Byggnadsarbetareförbundet
Den svenska modellen och våra nationella kollektivavtal har under ett decennium blivit måltavla för EUs marknadsliberala krafter, fackföreningshatare och skrupellösa arbetsgivare, som profiterar på möjligheten att ställa
arbetare mot arbetare i syfte att sänka arbetskraftskostnader och öka företagens vinster. Detta kallar man för sund konkurrens och modern flexibilitet.
Vi, den gemensamma fackföreningsrörelsen, bedriver en kamp om att
försvara arbetares lika behandling och goda arbetsvillkor. Samtidigt skyddar
vi sunda företags konkurrensneutralitet och levererar en arbetsmarknad utan
arbetsnedläggelser under fredsplikt. Vi kämpar för den svenska modellens
överlevnad och ordning och reda på arbetsmarknaden.
I denna nedåtgående spiral har en inhemsk prispress uppstått och en
del företag har svårt att leva upp till den kostnadsmassa kollektivavtalen
föreskriver, varvid allt flera anställda erbjuds fortsatt försörjning men med
förbehållet att de registrerar ett enskilt företag och fakturerar sin lön.
De arbetar under annans ledning, de följer strikta arbetstider, de tillhandahåller inget material, de har inga egna maskiner, de har inga garantiåtaganden. Dessa är de falska egenföretagarna som uppstått för att kringgå kollektivavtalsmodellen. Denna grupp har inget anställningsskydd, de har sällan
fullgoda försäkringar, de har ingen avtalad semester, de får ingen pension,
de har låga beskattningsbara inkomster men kan tidvis åtnjuta skatteav-
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drag som underlättar för stunden. En del har inte registrerat F-skatt alls, de
fakturerar utan företag genom frilansförmedlingar och faktureringsbolag.
Denna grupp av arbetare förklädda till företagare blir större och större och
de utgör 2000-talets daglönare. De blir sannolikt morgondagens fattigpensionärer för det allmänna att bära i vård och omsorg.
Detta är en oacceptabel utveckling.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att skärpa kraven på F-skattsedel samt
att skärpa definitionen mellan arbetstagare- och uppdragstagarbegreppen.

14.15
Förstärkt skydd för förtroendevalda
Seko region Stockholm
Med anledning av företaget Arrivas ytterst tveksamma avsked av skyddsombudet Reza Forghani anser Seko att det är uppenbart att det behövs en
förstärkning av den arbetsrättsliga lagstiftningen för att stärka skyddet för
förtroendevalda.
När oseriösa företag lyckas säga upp eller avskeda förtroendevalda för
att dessa står upp för arbetstagarnas intressen är detta ett allvarligt slag
mot både den enskilde, mot arbetstagarna och den fackliga organisationen.
Sådana exempel sprider rädsla och avskräcker andra arbetstagare från att
ta på sig förtroendeuppdrag. Därför är det brott som en arbetsgivare gör sig
skyldig till då denne väljer att på ogiltig grund avskeda eller säga upp förtroendevalda, att likställa med ett angrepp på arbetarrörelsen.
Den nuvarande utformningen av lagstiftningen medför att arbetsgivaren tillåts verkställa den ogiltigförklarade uppsägningen/avskedet till priset
av ett skadestånd. Denna möjlighet att köpa ut ”besvärliga” förtroendevalda underminerar rättsprocessens normerande samhällsfunktion. En sådan
möjlighet att fullfölja och slutligt verkställa ett konstaterat brott skulle
aldrig godtas i ett civilrättsligt förfarande. Det borde inte heller accepteras
i arbetsrätten.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen tar ställning för att förstärka skyddet för förtroendevalda
på arbetsplatsen,
att LO tillsätter en utredning vars uppdrag är att ta fram ett nytt lagförslag
med syftet att omintetgöra möjligheten för arbetsgivaren att verkställa
avsked och uppsägningar på grundval av orsaker som av domstol förklarats vara ogiltiga samt
att LO driver frågan gentemot riksdag och regering.
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14.16
§ 39 Lagen om anställningsskydd
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
Paragraf 7 i Lagen om anställningsskydd är en grundläggande paragraf i
lagen. Där stadgas att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad.
Denna centrala paragraf undergrävs i och med paragraf 39. Där står: ”Om
en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har
ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande … skall anställningsförhållandet anses som upplöst.”
Fortsättningen beskriver omfattningen av det skadestånd som arbetsgivaren ska betala då han åsidosätter domstolens beslut.
Denna möjlighet att köpa sig fri från lagens regler om saklig grund för
avsked utnyttjas då och då av arbetsgivare, inte sällan för att bli av med arbetare/förtroendevalda som vågar säga ifrån på jobbet.
Skadestånden är inte större än att alla företag med någorlunda sund ekonomi kan finna det ”lönsamt” att utnyttja paragrafen.
Arbetsgivarens ”gräddfil” förbi sakligt grundade avsked är upprörande
och otidsenligt. För att återupprätta respekten för lagen kräver vi att denna
lucka i lagen täpps till.
Uppsägning eller avsked utan saklig grund får ej ske i strid med Arbetsdomstolens dom, såvida inte arbetstagaren godkänner att anställningsförhållandet upplöses enligt paragraf 39.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt
att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse; ”… skall anställningsförhållandet anses som upplöst om arbetstagaren ifråga samtycker därtill”.
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Utlåtande motionerna 14.13 första, andra och fjärde attsatserna, 14.14–14.16 samt motion 17.4 femte att-satsen
14.13 första, andra och fjärde att-satserna
att LO kartlägger arbetstagarna och de fackligt förtroendevaldas ställning och behov,
att LO efter samtal med förbunden lägger en plan för förhandlingar om förstärkta rättigheter för fackligt förtroendevalda samt
att LO aktivt försöker påverka de politiska partierna om förstärkta rättigheter för fackligt förtroendevalda.
14.14
att skärpa kraven på F-skattsedel samt
att skärpa definitionen mellan arbetstagare- och uppdragstagarbegreppen.
14.15
att LO-kongressen tar ställning för att förstärka skyddet för förtroendevalda på
arbetsplatsen,
att LO tillsätter en utredning vars uppdrag är att ta fram ett nytt lagförslag med syftet
att omintetgöra möjligheten för arbetsgivaren att verkställa avsked och uppsägningar på grundval av orsaker som av domstol förklarats vara ogiltiga samt
att LO driver frågan gentemot riksdag och regering.
14.16
att första stycket i § 39 skrivs om i enlighet med motionens syfte samt
att nämnda stycke förslagsvis får följande ordalydelse; ”… skall anställningsförhållandet anses som upplöst om arbetstagaren ifråga samtycker därtill”.
Motion 17.4 femte att-satsen
att LO förstärker arbetet med ordning och reda inom tjänstesektorn.
Förtroendemannalagens syfte är att underlätta facklig verksamhet på arbetsplatserna.
Förtroendevaldas ställning har också generellt förbättrats sedan facket fick en starkare
roll vid förra sekelskiftet. Av särskild betydelse är lagens regler om förtroendevaldas
rätt till ledighet från arbetet under den tid som fordras för det fackliga uppdraget.
Dessutom innehåller förtroendemannalagen regler som skyddar våra förtroendevalda i
uppdraget.
Förtroendemannalagens regler är tvingande, men avvikelse får göras genom kollektivavtal på central nivå. Det vanliga är kompletteringar och preciseringar av förtroendevaldas villkor i lokala avtal. Det ska också tilläggas att facket har tolkningsföreträde
enligt MBL vid tvister om förtroendemans ställning.
Starka och aktiva fackliga förtroendevalda på alla arbetsplatser är grunden för all
facklig verksamhet. Den fackliga närvaron på arbetsplatserna, nära medlemmen, är
central. Det fackliga förtroendeuppdraget har aldrig varit enkelt. Att företräda arbetskamraterna på arbetsplatsen är en krävande uppgift. Den förtroendevalda behöver
kontinuerligt stöd.
En utvecklad arbetsrätt är viktig för att skapa god balans på arbetsmarknaden.
Likartade regler över hela arbetsmarknaden möjliggör hög rörlighet mellan olika branscher. Grundskyddet måste vara likartat över hela arbetsmarknaden. Dispositivitet
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genom kollektivavtal är dock viktig för att åstadkomma anpassning inom vissa branscher. Arbetstagarbegreppet är centralt i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det är bara
genom att bli definierad som arbetstagare som tillgång ges till de rättigheter och skydd
som följer av anställningsskydd och kollektivavtal. Det är viktigt att löntagare omfattas
av det skydd som följer av anställningsskyddet. F-skatt får inte användas för att kringgå
anställningsskyddet.
Motionen 14.13 första, andra och fjärde att-satserna samt motionen 14.15 första attsatsen föreslår generellt att LO verkar för att stärka de fackligt förtroendevaldas uppgift genom förstärkt skydd i kollektivavtal och lagstiftning. LOs styrelse delar motionärernas uppfattning, de förtroendevaldas ställning måste stärkas. Frågan är dock på
vilket plan och på vilket sätt den facklige förtroendevaldes stöd bör utvecklas. Någon
särskild kartläggning är dock inte motiverad. LOs styrelse stödjer motiven bakom
motionerna. LO bör verka för att flytta fram de förtroendevaldas ställning.
Motion 14.14 första och andra att-satsen föreslår att F-skattekraven skärps
och att arbetstagarbegreppet stärks. LOs styrelse delar motionens uppfattning.
Arbetstagarbegreppet utformas dynamiskt genom kollektivavtal och rättspraxis med
en rad olika presumtioner. Det är en ordning som bör kvarstå. Krav på skärpta krav för
F-skattsedel har LO drivit sedan länge.
Motion 14.15 andra och tredje att-satsen föreslår att LO utreder ett förbud för arbetsgivare att verkställa avsked som förklarats ogiltiga av domstol samt att LO ska driva
frågan politiskt. Motion 14.16 första och andra att-satsen har en liknande innebörd. LOs
styrelse delar uppfattningen att det är allvarligt när arbetsgivare kringgår anställningsskyddet 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. Styrelsen
följer noggrant utvecklingen på området. LOs styrelse anser att antalet fall där arbetsgivaren hävdar 39 § LAS, inte är av sådan omfattning att reglerna behöver ändras.
Motion 17.4 föreslår att LO förstärker arbetet med ordning och reda inom tjänstesektorn. LO har på detta område arbetat aktivt, sedan mitten på 1990-talet, främst
genom arbetet mot ekobrott. LO har tillsammans med förbunden arbetat i en så kallad
ekobrottsgrupp. Ekogruppen har arbetat med upphandlingsregler, skatteregler, straffrättsliga frågor med mera. Ekobrotten tenderar att vara störst inom tjänstesektorn.
LOs styrelse avser att fortsätta låta arbetet i ekogruppen fortsätta och förutsätter att
förbund inom tjänstesektorn kommer att aktivt delta i detta arbete.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.14, 14.15 första att-satsen och 17.4 femte att-satsen samt
att anse motionerna 14.13 första, andra och fjärde att-satserna, 14.15 andra och tredje
att-satsen samt motion 14.16 besvarade.
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14.17
Meddelarfrihet i privata näringslivet och psykisk ohälsa
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Framtidens jobb handlar om villkoren för löntagarna på framtidens arbetsmarknad. För att kunna säkra framtidens jobb krävs att maktbalansen mellan
arbete och kapital ändras. Vi har fått ett hårdare klimat på Sveriges arbetsplatser. Många arbetsgivare försöker sätta munkavel på anställda och fackligt
aktiva som påtalar missförhållanden. I flera fall handlar det om rena trakasserier och repressalier. Följden har blivit att den psykiska ohälsan har ökat
bland arbetarna. Våra erfarenheter kommer från vårt liv som byggnadsarbetare. Men vi ska inte låta oss tystas!
Det är fullständigt oacceptabelt att arbetsgivare försöker tysta anställda
och fackligt aktiva som använder sig av sin rättighet att lyfta fram missförhållanden. Vi kan aldrig acceptera detta. Vi måste som parti och kollektiv
alltid stå upp för våra medlemmar och fackligt aktiva. Ingen medlem och
löntagare ska stå ensam. Om vi försvarar yttrandefriheten så slår vi vakt
om en säker och trygg arbetsmiljö, både den psykosociala och fysiska. Vi
skapar förutsättningar för ett hållbart yrkesliv och ett hållbart näringsliv.
Det handlar om makten över våra liv. Vi ska inte behöva sälja vår arbetskraft samtidigt som vi förnedras som lägre stående varelser. Därför ska vi
lyfta fram enskilda och kollektiva erfarenheter om hur företagen motarbetar
vår demokratiska arbetsplatsorganisation och våra medlemmar. Den så kal�lade svenska modellen innebär att arbete står mot kapital, inte att kapitalet
tillåts förtrycka arbetarna.
Ingenting kommer kunna förändras om vi inte skyddar visselblåsarna. I
arbetsrätten måste det skrivas in att det ska råda meddelarfrihet i det privata
näringslivet. Lojalitetsparagraferna i LAS, Lagen om anställningsskydd, i det
privata näringslivet på svensk arbetsmarknad ska avskaffas. Anställningsskyddet vid uppsägning av personliga skäl existerar inte när arbetsgivarna
använder lagen till att göra sig av med dem som riktar kritik. Ett modernt
samhälle tillåter inte den sortens förtryck. Det räcker inte att tala om att
vi har yttrandefrihet för den fungerar inte i det verkliga yrkeslivet hos de
privata företagen. Skyddet i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen är otillräckligt.
Detta är konsekvensen av att den ekonomiska makten finns koncentrerad hos ägarna och den påverkan de har på arbetslivet för arbetarna. Dagens
maktkoncentration leder till odemokratiska beslut, en förtryckt arbetarklass,
misshushållning med resurser och utslitna arbetare.
I dag räcker det inte med att hänvisa till att det råder meddelarfrihet i det
privata och offentliga näringslivet enligt 1 kap. 1 § tredje stycket i tryckfrihetsförordningen. Eftersom det i det privata näringslivet förväntas att löntagaren ska uppmärksamma närmaste chef på missförhållanden, så råder det
inte i praktiken någon meddelarfrihet. Du kan inte skyddad gå ut med din
kritik utan att företaget med lagens hjälp vidtar repressalier mot löntagaren.
Skyddet i den offentliga sektorn mot att efterforska vem som har lämnat
ut uppgifter, finns inte i det privat näringslivet. Den privata företagaren har
möjlighet att göra dessa efterforskningar.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att i arbetsrätten införa verklig meddelarfrihet för löntagarna i det privata
näringslivet samt
att LO ska arbeta för att resurser och stöd ges till Arbetsmiljöverket för att
bekämpa bristerna i den psykosociala arbetsmiljön (behandlas under
dagordningspunkten 14.4).

Utlåtande motionerna 14.17 första att-satsen samt 14.13
tredje att-satsen
14.17 första att-satsen
att i arbetsrätten införa verklig meddelarfrihet för löntagarna i det privata näringslivet.
14.13 tredje att-satsen
att LO aktivt påverkar de politiska partierna om förstärkta rättigheter för så kallat
meddelarskydd för arbetstagare i den privata sektorn.
Motionärerna tar upp ett allvarligt problem på arbetsplatserna. Det finns två viktiga
aspekter att beakta enligt styrelsens sätt att se på saken.
Medborgarperspektivet
Alla medborgare har genom regeringsformen (vår grundlag) yttrandefrihet. Vi är som
privatpersoner skyddade från statligt ingripande när vi framför våra åsikter. Gränser
finns i strafflagstiftningen och i viss annan lagstiftning men den svenska yttrandefriheten är mer omfattande än i de flesta andra länder. Men när man ingår ett anställningskontrakt så gäller andra och strängare villkor för det som inträffar inom kontraktet.
Offentliganställda har ett grundlagsstadgat meddelarskydd. Det innebär att de har
rätt att informera om sin arbetsplats och allt som sker där för journalister från medier
som står under grundlagsskydd, det vill säga har en ansvarig utgivare. Arbetsgivaren
får inte efterfråga vem som pratat med media och inte straffa någon anställd för att
ha gjort så. Journalisten i sin tur är skyldig att skydda sin källa om källan så önskar.
Skyddet gäller bara i dessa fall, alltså inte om den anställde till exempel lägger ut information på sociala medier. Denna rätt har sitt ursprung i medborgarnas rätt att kunna
kontrollera hur det offentliga utövar sin verksamhet, ur ett medborgarintresse. Som
privatanställd har du inte samma rättigheter och skydd. Där gäller istället en stark lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Endast om det föreligger fara för anställda eller allmänhetens liv och hälsa, eller pågående brottslighet, kan den anställde utan att riskera sin
anställning vända sig till media.
För offentligfinansierad verksamhet som bedrivs av privata aktörer gäller inte
meddelarskyddet. Något som innebär att medborgarna inte har någon insyn i sådan
verksamhet vilket kan sägas strida mot regeringsformens (vår grundlag) intentioner.
Detta är ett allvarligt demokratiproblem och måste åtgärdas. När det gäller kommunägda bolag gäller en lag som ger anställda i dessa samma rättigheter som de som är
direktanställda av det offentliga. År 2013 överlämnades en utredning, SOU 2013:79
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentlig verksamhet, med ett lagförslag
som innebar att anställda inom vård, skola och omsorg som utför arbete i offentligt
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finansierad verksamhet, som bedrivs i privat regi, skulle ges ett motsvarande meddelarskydd. LO-styrelsen ställde sig positiv till lagförslaget som var utmärkt utformat och
gav ett likvärdigt skydd som för direktanställda. Styrelsens enda invändning var att alla
som utför offentligfinansierad verksamhet, särskilt kollektivtrafik, skulle omfattas av
skyddet. Lagförslaget har inte resulterat i någon lagstiftning och regeringen beslutade
under våren 2016 att tillsätta ännu en utredning i samma fråga. Styrelsen anser att det
är av stor vikt att en sådan lagstiftning snarast kommer till stånd.
Den anställdes perspektiv
Motionärerna yrkar att alla anställda ska ha samma skydd, alltså även i privatfinansierad verksamhet. LOs styrelse håller med om att lojalitetsplikten, som verkar tolkas allt
mer drakoniskt av arbetsgivare och domstolar, är för sträng. En anställd måste kunna
berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även kunna uttrycka sina åsikter
och föra fackliga samtal. I betänkandet SOU 2014:31 Visselblåsare – stärkt skydd för
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden lade utredaren fram ett lagförslag – ett förslag som den 21 januari 2016 med några smärre ändringar skickades till
lagrådet på remiss. Förslaget innebär förenklat att anställda ges ett skydd mot repressalier från arbetsgivaren om det som ”larmats om” innebär ett allvarligt missförhållande och det föreligger en konkret misstanke. Om en arbetstagare larmar externt krävs
att man kontaktat arbetsgivaren för att söka få rättning innan eller att arbetstagaren
hade befogad anledning att slå larm och fog för påståendet om allvarligt missförhållande. LOs styrelses bedömning, som den framfördes i remissyttrandet, kvarstår. Det
finns ett behov av en sådan lagstiftning men det lagda lagförslaget är för svagt och i
det närmaste otillämpbart för de anställda och riskerar snarast att få motsatt effekt. Ett
starkare skydd måste till.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.17 första att-satsen och 14.13 tredje att-satsen.

14.18
Anställningsbevis från första dag
Industrifacket Metall avd 9 Västra Gästrikland
Under Facket på sommarjobbet möter fackliga representanter många feriearbetare, medlemmar och ungdomar. Ett problem som vi ser är att feriearbetarna inte får sina anställningsbevis förrän efter 3–4 veckor. Detta är
ett problem då arbetsgivare ges möjlighet att utnyttja feriearbetarna då de
saknar anställningsbevis.
I dag står det i lagen att arbetsgivaren senast inom en (1) månad skriftligen ska informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbeta för en lagändring som
gör att vid en anställning ska arbetsgivaren inom tre (3) dagar ge den
anställde ett anställningsavtal.
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14.19
Anställningsbevis
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
När en överenskommelse träffas, oavsett om det är fråga om ett köp av en
vara eller det är fråga om att ta en anställning, är det rimligt att alla väsentliga fakta är tillgängliga och kända för att sluta överenskommelsen.
Lagen om anställningsskydd, paragraf 6c, har en lucka här som vi i fackföreningsrörelsen borde rätta till. 6c i LAS beskriver att arbetsgivaren senast efter fyra veckor ska lämna ett anställningsbevis till den nyanställde
arbetstagaren om väsentliga fakta. Om anställningen är kortare än tre veckor
behöver arbetsgivare inte alls lämna anställningsbevis.
Det är självfallet inte vare sig rimligt eller rätt. Alla arbetstagare ska ha
möjlighet att bedöma alla väsentliga fakta om arbetet och arbetsförhållanden innan man kan ta ställning till en anställning,
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt påverkar en förändring i LAS så att arbetsgivaren innan anställning påbörjas ska lämna anställningsbevis med de uppgifter som
stipuleras i LAS 6c.

14.20
Sanktioner mot arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg
Fastighetsanställdas Förbund
I Fastighetsanställdas Förbunds kollektivavtal finns arbetsgivarens skyldighet
att utfärda arbetsgivarintyg inskriven. Där finns också sanktionsmöjlighet i
form av skadestånd för kollektivavtalsbrott. Men för den som varit anställd
hos arbetsgivare utan kollektivavtal gäller bara lagens regler. Med lagen finns
inte möjligheten att vidta sanktioner mot arbetsgivare som vägrar. Där finns
visserligen kravet på att utfärda intyget, sen tar det stopp.
För enskilda arbetstagare innebär det betydande problem när arbetsgivare vägrar utfärda intyg. Det blir problem med att få ut ersättning från
a-kassan. Uteblivet intyg är i praktiken en möjlighet för arbetsgivaren att i
efterhand ekonomiskt skada den tidigare anställda. För många medlemmar
i förbunden är detta en realitet och en upplevd orättvisa. Det är viktigt att
fackförbund ska kunna driva frågor om uteblivet arbetsgivarintyg som ett
lagbrott. En sanktionsmöjlighet mot alla arbetsgivare behövs i lagen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO arbetar för en förändring i lagstiftningen gällande sanktioner mot
arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg.
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14.21
Tryggare arbetsmarknad och omställning
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Fram till i dag har det byggts upp av Alliansens åtta år vid makten flertalet
småföretag som enbart startats för att driva sin verksamhet med hjälp av
statliga bidrag vid lönesättningar av olika slag. Antalet anställningsformer
som Arbetsförmedlingen har att välja mellan är många, och ju fler desto
svårare att hålla koll på. Många av dessa företag är direkt oseriösa och har
inte för avsikt att ens betala avtalsenliga löner utan håller sig utanför kollektivavtalen så länge som möjligt och följer lagens lägsta lön som är satt till
0 kronor. I flertalet kollektivavtal regleras även skyldigheten för arbetsgivaren att utge arbetsgivarintyg till den anställde när anställningen avslutas,
vilket den gör omgående efter det att bidraget inte längre är möjligt att söka.
Då kommer nästa problem. Förutom att försöka få ut lagstadgad semesterersättning så kräver lagen i arbetslöshetsförsäkringen att den sökande ska
inkomma med ett komplett arbetsgivarintyg för att fastställa rätten till
ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen. Dessa mindre nogräknade arbetsgivare som utnyttjar bidragen har sällan ambitionen att skriva ett sådant
och det faller på om den anställde är organiserad och att via en ombudsman
försöka ”driva” in ett sådant intyg samtidigt som den eventuella medlemmen sliter med att hålla a-kassan och Arbetsförmedlingen stången, och att
få ekonomin att gå ihop.
I flera fall löses dessa problem om det finns lönespecifikation som kan
intyga arbetad tid med mera, som a-kassan kan ha som beslutsunderlag,
men nu är det ofta så att även dessa dokument saknas från arbetsgivaren.
Ett mycket enkelt sätt att lösa detta på är att lagstifta om arbetsgivares
skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg inom två veckor efter avslutad anställning. Med uppsägningstid så blir det en väl tilltagen tid att utfärda detta.
Det är ett mycket tidsödande arbete för samtliga inblandade parter och
ett stort lidande för den enskilde som blir drabbad, och deras familjer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd även innefattar skyldighet för arbetsgivare att utge arbetsgivarintyg samt
att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd ger anställda rättigheter
att vid anställningens slut, del likväl som helt, erhålla arbetsgivarintyg.
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Utlåtande motionerna 14.18–14.21
14.18
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbeta för en lagändring som gör att vid en anställning ska arbetsgivaren
inom tre (3) dagar ge den anställde ett anställningsavtal.
14.19
att LO aktivt påverkar en förändring i LAS så att arbetsgivaren innan anställning påbörjas ska lämna anställningsbevis
med de uppgifter som stipuleras i LAS 6c.
14.20
att LO arbetar för en förändring i lagstiftningen gällande sanktioner mot arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg.
14.21
att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd även innefattar skyldighet för arbetsgivare att utge arbetsgivarintyg samt
att LO ska verka för att Lagen om anställningsskydd ger anställda rättigheter att vid anställningens slut, del likväl som
helt, erhålla arbetsgivarintyg.
I motionerna 14.18 och 14.19 behandlas frågan om anställdas rätt till anställningsbevis, i den ena anser motionärerna att
arbetsgivaren ska utfärda anställningsbeviset tre dagar efter anställning och i den andra är yrkandet innan anställningen
påbörjas. Reglering om anställningsbevis finns, som motionärerna skriver, i LAS och i kollektivavtal. I LAS undantas
anställningar kortare än tre veckor från rätten till anställningsbevis. LOs styrelse instämmer i motionärernas uppfattning
om vikten av att den anställde får ett anställningsbevis för att kunna tillvarata sin rätt fullt ut. Styrelsen behandlade en
liknande motion vid den förra kongressen och kommer även denna gång till samma slutsats, att frågan bäst lämpar sig
för en reglering i kollektivavtal och att förbunden där bör reglera frågan. Först när detta handlingsalternativ prövats fullt
ut finns anledning att överväga krav på lagändring.
Både motion 14.20 och 14.21 pekar på att det ofta är svårt för anställda som sagts upp att få ut arbetsgivarintyg inom
rimlig tid, vilket gör att den som drabbas av arbetslöshet sätts i en svår ekonomisk situation eftersom a-kasseersättningen riskerar bli försenad.
Arbetsgivare är ålagda att lämna uppgifter om anställningsförhållanden för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera bra för arbetstagare som förlorar jobbet. Det regleras i 47 § Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Som motionärerna
mycket riktigt påpekar finns inga sanktionsmöjligheter att ta till när arbetsgivare inte fullgör sina skyldigheter. LOs styrelse är medveten om problemet, vid den förra kongressen fanns motioner med liknande innehåll. Då fanns en förhoppning om att det ganska snart skulle komma ett nytt förenklat sätt att samla in uppgifter om arbetad tid och lön eftersom
det hade utretts om arbetsgivare skulle lämna sådana uppgifter månadsvis, på elektronisk väg. Så blev inte fallet. Det
är fortfarande oklart vad som kommer att hända med arbetsgivarintygen framöver. Detta hindrar inte styrelsen från att
under den kommande kongressperioden verka för en lagändring så att det till arbetsgivares skyldighet att lämna intyg
om arbetstid och lön med mera, kopplas sanktionsmöjligheter. Dock anser styrelsen att sanktionsbestämmelsen lämpligen inte ska placeras i LAS varför motionen 14.21 måste avslås.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 14.20 samt
att avslå motionerna 14.18, 14.19 och 14.21.
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14.22
Reglering av inhyrd personal
Industrifacket Metall avd 34 Borås
Vi har på många av våra arbetsplatser en allt högre andel inhyrd personal och
tiden de är inhyrda blir allt längre. Vi har exempel på arbetsplatser där de
inhyrda förvärvat en högre kompetens än ordinarie personal. Detta riskerar
att ställa till problem den dag det blir neddragningar. LAS sätts ur spel då
ordinarie personal inte fått den kompetensutveckling som de inhyrda fått.
Vi måste få till en ändring i lagstiftningen som hindrar överutnyttjande
av inhyrd personal. Det finns två problemområden – ingen begränsning på
antal inhyrda per arbetsplats och ingen tidsbegränsning för hur länge ett
bemanningsuppdrag kan fortgå.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan politiskt om att arbetsgivares möjlighet till inhyrning
av arbetskraft regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) vad gäller
längden och omfånget av inhyrningen.

Utlåtande motion 14.22
14.22
att LO driver frågan politiskt om att arbetsgivares möjlighet till inhyrning av arbetskraft regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) vad gäller längden och omfånget av inhyrningen.
I motion 14.22 föreslås att LO lagstiftningsvägen ska försöka att begränsa inhyrning av
arbetskraft. Den svenska kollektivavtalsmodellen vilar på ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. LOs styrelse föredrar som huvudregel kollektivavtalslösningar
framför lagstiftning. Dessutom har förbunden inom ramen för de långsiktiga målen
bundit sig till att gemensamt arbeta utifrån kollektivavtalsmodellen. LOs styrelse ser
för närvarande ingen anledning att frångå den strategin.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 14.22.
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14.23
LAS och föräldraledighet
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
Visstidsanställda kan tappa ett helt intjänandeår av sin LAS-tid vid föräldraledighet. LAS-reglerna gör att du i värsta fall kan tappa upp till 365
dagar, om du tar ut föräldraledighet ett helt år. I dag är föräldraledigheten
inte överhoppningsbar i LAS. Detta är en jämställdhetsfråga som slår hårt
mot både ensamstående föräldrar och unga medlemmar, som är i färd med
att bilda familj.
Till exempel om du har en pågående visstidsanställning och har kommit upp till 620 LAS-dagar då du går på din föräldraledighet. (Om du inte
blivit föräldraledig hade du kommit upp till 720 LAS-dagar under din resterande visstidstjänst). Men då du kommer åter från föräldraledigheten är
dina LAS-dagar kanske bara 520 beräknat på de senaste fem åren. Detta
beroende på att du jobbat mycket ditt första år i den ursprungliga beräkningen (före föräldraledigheten).
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att föräldralediga visstidsanställda har överhoppningsbar
LAS-tid, så att den ryms inom den tre- och femårsgräns för att få tillsvidaretjänst. Vi anser att detta är en jämställdhetsfråga.

Utlåtande motion 14.23
14.23
att LO verkar för att föräldralediga visstidsanställda har överhoppningsbar LAS-tid, så
att den ryms inom den tre- och femårsgräns för att få tillsvidaretjänst. Vi anser att
detta är en jämställdhetsfråga.
Motionärerna tar upp ett stort problem på arbetsmarknaden. LO-styrelsen delar motionärens verklighetsbeskrivning och intentioner. Återkommande visstidsanställningar
(så kallad stapling) är något som är vanligt förekommande i de kvinnodominerade
tjänstebranscherna. När sedan kvinnor oftast tar ut största delen av föräldraledigheten
blir konsekvenserna just de som motionärerna pekar på. LO-styrelsen tror dock inte att
den föreslagna metoden är ett effektivt sätt att komma tillrätta med problemet. I stället
måste användandet av visstidsanställningar begränsas på sätt som beslutats under
tidigare kongresser och i de gemensamma långsiktiga målen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 14.23.
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14.24
Transporter under schysta villkor
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Transportbranschen och de som arbetar har utsatts för en mycket allvarlig
utveckling. Hela transportnäringen håller på att slås ut.
Hela transportkedjan är genomsyrad av social dumpning och rent bedrövliga villkor för mängder av arbetstagare. Vi kan inte bara se på när det
i Sverige, varje dag, begås brott mot cabotagereglerna. De företag som utnyttjar och exploaterar utländska chaufförer inför en regelrätt lönedumpning som hotar sammanhållningen mellan arbetare till arbetare. Utländsk
arbetskraft exploateras samtidigt som det uppstår konflikter mellan dem
och oss. Främlingsfientlighet och rasism gror när solidariteten hotas mellan arbetstagare.
Det fuskas med kontrollen av transporterna genom att företagens chaufförer har flera färdskrivarkort och identiteter. Samhället står i dag handfallet och polisen kan inte utföra sitt arbete för trafiksäkra transporter för att
de saknar resurser och de rätta verktygen.
Vi förlorar arbetstillfällen på grund av osund lönekonkurrens, arbetsmiljön försämras, utländska företag skatteplanerar och förskingrar samhällets
gemensamma skattepengar.
LO måste värna solidariteten, arbetare till arbetare. Hela LO-kollektivet
måste backa upp kraven på schysta transporter.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att alla transporter inom landet ska utgå från schysta villkor och sociala
rättvisekrav,
att skatten för utländska företag som transporterar gods ska betalas i Sverige från första dagen (behandlas under dagordningspunkten 17.1.1),
att reglerna för cabotage transporterna ska följas fullt ut,
att färdskrivare och gps ska kontrolleras alltid vid in- och utpassering vid
landets gränser samt
att fordon som bryter mot lagstiftningen ska kvarhållas och förverkas.
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Utlåtande motion 14.24 första och tredje-femte att-satserna
14.24 första och tredje–femte att-satserna
att alla transporter inom landet ska utgå från schysta villkor och sociala rättvisekrav,
att reglerna för cabotage transporterna ska följas fullt ut,
att färdskrivare och gps ska kontrolleras alltid vid in- och utpassering vid landets
gränser samt
att fordon som bryter mot lagstiftningen ska kvarhållas och förverkas.
Motion 14.24 berör flera angelägna frågor vad gäller vägtransporter i Sverige. LOs styrelse instämmer i beskrivningen av problemen i branschen. Behoven av åtgärder för att
förhindra social dumpning och åstadkomma konkurrensneutralitet är stora. Det är även
av stor vikt att gällande regler tillämpas fullt ut och att de myndigheter med uppdrag
att säkerställa tillämpning av regelverken gör det. Det måste återigen bli ordning och
reda på svenska vägar.
LOs styrelse anser att frågor som ensidigt berör villkoren och förutsättningarna
inom en bransch bör fastställas i nära dialog med berörda förbund som organiserar löntagarna i branschen. LOs styrelse har för avsikt att inleda en nära dialog med berörda
förbund i syfte hitta lämpliga åtgärder och krav att driva.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 14.24 första och tredje–femte att-satserna besvarade.
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I debatten deltog
Fredrik Sirberg, Byggnads
Ulf Hansson, Kommunal
Kim Söderström, Byggnads
Zia Lodin, Fastighets
Lena O Jenemark, Livs
Per Bardh, Handels
Ali Shibl, Transport
Eva Glimhed, Kommunal
Malin Ackholt, HRF
Jari Visshed, Fastighets
Lars-Göran Johansson, Pappers
Torbjörn Hagelin, Byggnads
Mattias Welle, Transport
Emelie Eklund, Transport
Robert Savela, Transport
Stefan Slottensjö, Byggnads
Torbjörn Johansson, LOs styrelse
Mikael Johansson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Fredrik Sirberg, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 14.4,
––Ulf Hansson, Kommunal yrkande om bifall på motion 14.4 med följande
tilläggs-att-sats: att LO opinionsbildar om den svenska modellen och av
vikten med kollektivavtal under 2016/2020,
––Kim Söderström, Byggnads yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 14.5,
––Zia Lodin, Fastighets yrkande om bifall på motion 14.6,
––Lena O Jenemark, Livs yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på motionerna 14.7–14.8,
––Per Bardh, Handels m.fl. yrkande om bifall till motion 14.9 tredje att-satsen,
––Lars-Göran Johansson, Pappers yrkande om bifall på motion 14.16 med
tilläggs-att-sats: Att LOs styrelse under den kommande kongressperioden noggrant följer och analyserar de fall där LAS paragraf 39 så kallade
prislista används vid utköp av anställda, utan att dessa ärenden hanteras
i domstol,
––Torbjörn Hagelin, Byggnads yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 14.17,
–– Stefan Slottensjö, Byggnads yrkade bifall på motion 14.24 att-satserna 1,
3, 4 och 5,
––Emelie Eklund, Transport m.fl. yrkande om bifall på motion 14.24 attsatserna 1, 3 och 4.
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Beslut

Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 222 mot 176 bifalla motion 14.4. Ett ombud avstod från
att rösta.
Rösträkning begärdes av Eva-Lotta Ramberg, kongressordförande.
Kongressen beslutade
att bifalla tilläggs-att-satsen på motion 14.4.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.6.
Votering begärdes av Zia Lodin, Fastighets.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla motion 14.9 tredje att-satsen.
Votering begärdes av Torbjörn Johansson, LOs styrelse.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 218 mot 176 bifalla styrelsens utlåtande på motion
14.24. Tre ombud avstod från att rösta.
Rösträkning begärdes av Mattias Welle, Transport.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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14.2 Anställningsformer
Motionerna 14.25–14.29, 14.30 första–tredje att-satserna, 14.31–
14.33, 14.9 första och andra att-satsen samt 14.62 första att-satsen
14.25
Stoppa allmän visstid
Handelsanställdas förbund avd 1 Malmö
I dag arbetar många av Handels medlemmar på otrygga anställningar. Allmän visstid innebär i sina mest extrema fall att arbetstagaren anställs per dag.
Allmän visstid medför också att du inte kan få bostadslån, hyreskontrakt
eller annat som kräver en fast inkomst. Otryggheten gör att arbetstagaren
inte vågar påtala brister och fel på arbetsplatsen. Ska det finnas tidsbegränsade anställningar måste det finnas objektiva skäl.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att allmän visstid tas bort som anställningsform i LAS
samt
att LO ska verka för att i LAS ska det endast finnas möjlighet att anställas
med tidsbegränsade anställningar om det finns objektiva skäl som vikariat och vid högsäsong.

14.26
LAS Avskaffa allmän visstidsanställning och daglönare
Byggnadsarbetareförbundet
Antalet osäkra och tillfälliga anställningar har ökat dramatiskt och breder
ut sig i allt fler branscher på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivare utnyttjar
detta i all oändlighet och kallar det flexibelt och nödvändigt för en modern
arbetsmarknad.
Fler antal anställningsformer ökar inte antalet arbetstillfällen, tvärtom.
Allt flera arbetare lever i en oändlig ovisshet ifråga om arbete kommer att
finnas eller om arbetet kommer att upphöra, vilket leder till ohälsa och
oförmåga att investera i framtiden. Konsumtionen avtar och därmed avtar
även den ekonomiska tillväxten.
Vi ser numera att visstidsanställningar och behovsanställningar har blivit norm och tillsvidare anställningar undantaget, detta är en oacceptabel utveckling. Många unga lever med korta visstider, så kallade behovsanställningar. De får ständigt vaka över och vara tillgängliga när eller om
ett kortvarigt arbetsbehov skulle uppstå. Detta är ovärdigt den svenska
arbetsmarknaden 2016.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt verkar för avskaffandet av allmän visstidsanställning,
att LO aktivt verkar för avskaffandet av behovsanställningar utan lägst garanterad sysselsättning så kallat daglöneri samt
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att LO aktivt verkar för att ett tak skapas i Lagen om anställningsskydd,
som begränsar tiden för när en tillfällig anställningsform övergår till
en tillsvidareanställning.

14.27
Allmän visstidsanställning bort ur LAS
Kommunalarbetareförbundet avd Väst
Varje natt sover människor i Sverige med en mobiltelefon under kudden,
allt för att de ska vara först att svara på det viktiga sms-et om att få jobba
nästa dag. Den tidigare regeringen införde en förändring i lagstiftningen
som gör det möjligt för arbetsgivaren att, utan att behöva uppge skäl, utöka
sin arbetsstyrka för en dag och sedan slippa ansvaret. Detta kan fortgå år ut
och år in då olika former av anställningar staplas på varandra. Vill det sig
illa blir det aldrig någon tillsvidareanställning. De som utnyttjas är unga
och finns inom de kvinnodominerade låglöneförbunden inom LO-familjen.
Arbetsgivaren slår alltså på de på arbetsmarknaden som redan har det tuffast.
Nu har arbetarrörelsen en möjlighet att göra något åt det. Det är dags
att vi återställer balansen på arbetsmarknaden och arbetar för att ta bort
allmän visstidsanställning ur LAS.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS.

14.28
Trygga anställningar
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Arbetsmarknaden är full av olika anställningsformer. Korta, långa, på längden och tvären men ett verkar de ha gemensamt: de innebär otrygghet för
arbetstagarna och hens familj.
De olika former av tillfälliga anställningar har skapats och hamnat i lag
och avtal för att blidka arbetsgivarnas krav på minimal bemanning, och
bara bemanning i exakt den omfattning som maximerar vinsten.
Vi tycker inte att det här är rätt. Vi arbetstagare behöver så bra och trygga
anställningar som möjligt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO fortsätter att driva krav på tryggare anställningsformer.

14.29
Anställningstrygghet med olika anställningsformer
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
Den nuvarande formen med olika typer av anställningar, såsom visstidsanställning och vikariat, missbrukas av många arbetsgivare. Det är dags att
öka möjligheten för den enskilde att få en tillsvidareanställning genom att
räkna samman de olika anställningsformerna, och med det öka anställnings-
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tryggheten. Detta yrkande bygger på att man fortsättningsvis har samma
ramtid för beräkningen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga tillfälliga anställningsformer likställs och räknas samman, och då tiden överstiger 24
månader övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

14.30
Offensiv mot otryggheten – för förstärkt arbetsrättslig lagstiftning
Seko region Stockholm
Risken för försämringar av Lagen om anställningsskydd (LAS) har ökat i
och med Moderaternas omsvängning i frågan. Nu är det turordningsreglerna man vill angripa vilket skulle bidra till att mer makt förskjuts i riktning mot arbetsgivarsidan.
Detta äger rum i en situation där otryggheten är ett alltmer utbrett
och växande problem inom många branscher. Detta försvagar vår ställning
som motpart på arbetsmarknaden och underminerar de fackliga organisationernas medlemrekrytering. Därför är det hög tid för en offensiv mot
otryggheten.
Det är hög tid att få bort missbruket av visstidsanställningar, staplingarna av olika otrygga anställningsformer, åstadkomma begränsningar av
arbetsgivarnas rätt att använda sig av bemanningsföretag, samt komma till
rätta med det utbredda överutnyttjandet av ofrivilliga deltidsanställningar.
LO borde därför verka för att driva på för förstärkt arbetsrättslagstiftning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att lagändra i LAS som tar bort arbetsgivarens möjlighet att anställa på allmän visstid utan att behöva uppge konkreta skäl,
att lagändra i LAS som medför förbud mot stapling av olika otrygga anställningsformer. De tidsbegränsade anställningsformerna ska räknas
tillsammans, inte var för sig,
att införa ett tillägg i MBL om facklig vetorätt mot användandet av bemanningsföretag och entreprenadlösningar samt
att lagändra i LAS om förstärkt rätt till heltid (behandlas under dagordningspunkten 14.3).

14.31
”Ring, ring, bara du slog en signal”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Såsom Handels och LO påpekade i valrörelsen så har så kallade sms-anställningar blivit allt vanligare. Precis som direktören förr i tiden gick ut från
fabriken och handplockade de arbetstagare han behövde för dagen bland
de många fattiga arbetslösa som väntade hoppfullt utanför fabriksporten.
Gamla beprövade avskyvärda metoder (som de flesta av oss trodde hörde
till det förflutna) men med ny bekväm teknologi. Nu skickar arbetsgivaren
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ut ett mass-sms till de som anmält sitt intresse för arbete. Detta medför att
de som vill ha chans att få arbete för dagen eller kvällen, kanske bara tre
timmar, alltid måste ha mobilen med sig och vara beredd att svara snabbare
än alla andra som behöver få jobba det arbetspasset, för att kunna ha råd
med mat och hyra. Annars får någon annan det arbetspasset.
Detta är fullständigt oacceptabelt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kraftfullt ska agera för att motverka så kallade sms-anställningar
och andra liknande oseriösa anställningar,
att LO ska granska i vilka branscher den här typen av anställningsformer
förekommer för att kunna agera kraftfullt och systematiskt i samarbete
med förbunden för att på sikt sätta stopp för detta osunda fenomen samt
att LO tillsammans med förbunden ska arbeta kraftfullt för att uppmärksamma politiker från alla riksdagspartier och även allmänheten, om hur
vanligt detta osunda fenomen är och vilka hemska konsekvenser det får,
inte bara för de enskilda arbetstagarna utan även på sikt för hela samhället.

14.32
Anställningar och vikariat
Kommunalarbetareförbundet avd Stockholms län
I dag nyttjas många timanställda i alla våra branscher inom LO-kollektivet
och många arbetsgivare kringgår tvåveckorsregeln och LAS.
Detta medför att medlemmar förlorar flera dagar i LAS då bara arbetsdagar räknas, inte mellanliggande lediga dagar, vilket det gör om man går
på vikariat.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att det alltid ska framgå på anställningsavtalen vem man
vikarierar för, även om det är för en dag.

14.33
Tidsbegränsade anställningar
Fastighetsanställdas Förbund avd Lidköping
I dag utnyttjas regelverket vid anställningar mycket, på flera håll är det fler
anställda på allmän visstid än som har tillsvidareanställning. Detta drabbar
den anställde på flera sätt, dels så är man otrygg på sin arbetsplats och i sin
framtida försörjning, dels så utestängs man från stora delar av samhället i
form av svårigheter att skaffa eget boende och bil samt att våga bilda familj!
Vi vill att lagen om anställningsskydd ändras så att antalet anställda på
allmän visstid begränsas, att 24-månaders regeln för intjänande ändras till
max 12 månader och att samma regler ska gälla för vikariat och att de ska
räknas ihop.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att kongressen beslutar att påverka regering och riksdag att ändra lagen om
anställningsskydd,
att antalet månader som krävs för att tjäna in en tillsvidaretjänst blir max
12 månader,
att man slår samman tiderna för både allmän visstid och vikariat samt
att man begränsar antalet med allmän visstid hos arbetsgivaren.

Utlåtande motionerna 14.25–14.29, 14.30 första-tredje attsatserna, 14.31–14.33, 14.9 första och andra att-satsen samt
14.62 första att-satsen
14.25
att LO ska verka för att allmän visstid tas bort som anställningsform i LAS samt
att LO ska verka för att i LAS ska det endast finnas möjlighet att anställas med tidsbegränsade anställningar om det finns objektiva skäl som vikariat och vid högsäsong.
14.26
att LO aktivt verkar för avskaffandet av allmän visstidsanställning,
att LO aktivt verkar för avskaffandet av behovsanställningar utan lägst garanterad
sysselsättning så kallat daglöneri samt
att LO aktivt verkar för att ett tak skapas i Lagen om anställningsskydd, som begränsar tiden för när en tillfällig anställningsform övergår till en tillsvidareanställning.
14.27
att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS.
14.28
att LO fortsätter att driva krav på tryggare anställningsformer.
14.29
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga tillfälliga anställningsformer
likställs och räknas samman, och då tiden överstiger 24 månader övergår anställningen i en tillsvidareanställning.
14.30 första–tredje att-satserna
att lagändra i LAS som tar bort arbetsgivarens möjlighet att anställa på allmän visstid
utan att behöva uppge konkreta skäl,
att lagändra i LAS som medför förbud mot stapling av olika otrygga anställningsformer. De tidsbegränsade anställningsformerna ska räknas tillsammans, inte var för
sig samt
att införa ett tillägg i MBL om facklig vetorätt mot användandet av bemanningsföretag
och entreprenadlösningar.
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14.31
att LO kraftfullt ska agera för att motverka så kallade sms-anställningar och andra
liknande oseriösa anställningar,
att LO ska granska i vilka branscher den här typen av anställningsformer förekommer
för att kunna agera kraftfullt och systematiskt i samarbete med förbunden för att
på sikt sätta stopp för detta osunda fenomen samt
att LO tillsammans med förbunden ska arbeta kraftfullt för att uppmärksamma politiker från alla riksdagspartier och även allmänheten, om hur vanligt detta osunda
fenomen är och vilka hemska konsekvenser det får, inte bara för de enskilda
arbetstagarna utan även på sikt för hela samhället.
14.32
att LO verkar för att det alltid ska framgå på anställningsavtalen vem man vikarierar
för, även om det är för en dag.
14.33
att kongressen beslutar att påverka regering och riksdag att ändra lagen om anställningsskydd,
att antalet månader som krävs för att tjäna in en tillsvidaretjänst blir max 12 månader,
att man slår samman tiderna för både allmän visstid och vikariat samt
att man begränsar antalet med allmän visstid hos arbetsgivaren.
14.9 första och andra att-satsen
att LO ska verka för att det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar, vilket förutsätter att allmän visstid tas bort ur LAS samt
att LO ska verka för att den enda anställningsformen som regleras i LAS ska vara
tillsvidareanställning, regeln ska vara dispositiv och möjlig att göra undantag från
genom kollektivavtal med central arbetstagarorganisation.
14.62 första att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna på arbetsmarknaden medverka till att lagen om anställningsskydd (LAS) justeras så att det inte
är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra under långa perioder.
Det har inkommit ett stort antal motioner där yrkandena handlar om hur man på olika
sätt ska kunna begränsa antalet visstidsanställningar och på så sätt öka antalet tillsvidareanställningar och därmed tryggheten på arbetsmarknaden.
Vid den förra kongressen år 2012 behandlades även då ett stort antal motioner på
detta tema. Där beslutades att arbetet med att minska visstidsanställningarna utgjorde
en prioriterad fråga för den kommande kongressperioden. Under våren 2015 beslutade
LO-styrelsen om Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Ett av målen
handlade om att stoppa daglöneriet och begränsa visstidsanställningar och lyder
”Senast år 2028 ska visstidsanställningar bland arbetare uppgå till högst 10 procent
och alla visstidsanställningar ska ske på objektiv grund eller efter överenskommelse
med fackförbundet. Senast år 2028 ska korta på varandra följande anställningar (så
kallat daglöneri) inte vara tillåtna.”
LO-styrelsen konstaterade då att det ”i LOs tjänstebranscher pågår en utveckling där
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daglönare, i själva verket är det frågan om timlönare, blir allt vanligare. Arbetsgivarna
väljer att utnyttja sina möjligheter att använda sig av timanställda via anställningsformen ”allmän visstid”. Dessa erbjuds arbete med kort varsel och har ingen garanterad
arbetstid, inget schema, och därmed inte någon garanterad inkomst. Oftast är det
kvinnor och ungdomar som drabbas och ”anställningsförhållandet” kan fortgå under
en lång period, ibland under flera år. Möjligheten att använda sig av daglönare måste
upphöra. Anställningsformen allmän visstid är den dominerande inom tjänstesektorn.
Högsta prioritet är att avskaffa anställningsformen. För de förbund som har en stor
andel visstidsanställningar på sina avtalsområden är det särskilt angeläget att detta
sker snarast. Målet är att åstadkomma en reglering som innebär att visstidsanställningar endast används när det finns ett verkligt behov och ett objektivt skäl eller efter
överenskommelse med fackföreningen.”
De flesta av motionerna ligger helt i linje med de långsiktiga målen. Styrelsen
instämmer självklart i dessa att-satser. I några fall anser styrelsen att den metod som
föreslås inte är den optimala. Styrelsen anser att vägen till en förbättrad anställningstrygghet måste komma genom partsförhandlingar i första hand och därefter lagändring
i linje med partsöverenskommelserna. Först när den vägen prövats fullt ut kan lagstiftning bli aktuellt. När det gäller regler för när en visstidsanställning ska övergå till en
tillsvidareanställning har LO-styrelsen i remissyttranden anfört att all anställningstid
hos en arbetsgivare, oavsett anställningsform, ska kvalificera till en tillsvidareanställning efter två år, detta ska ses som en absolut maxtid, och hindrar i och för sig inte att
en kortare period kan förhandlas fram.
I motion 14.32 yrkas att det alltid ska framgå på anställningsavtalen vem man
vikarierar för, även om det är för en dag. Arbetsdomstolen har lagt fram en fast praxis
i frågan som innebär att det ska framgå vem man vikarierar för eller vilken befattning
som avses, dock finns inget krav på att informationen ska vara skriftlig. Styrelsen
menar att med en god facklig bevakningsstrategi kan frågan lösas utan att någon lagändring genomförs. Att som föreslås i motion 14.33 fjärde att-satsen, begränsa antalet
visstidsanställda hos en arbetsgivare, anser styrelsen vara en väg som kan prövas av
respektive förbund om så bedöms lämpligt. Styrelsen har valt ett annat sätt att driva
frågan vilket framgår ovan. I motionen 14.30 tredje att-satsen yrkas att den fackliga
vetorätten ska stärkas i frågan om användande av bemanningsföretag och entreprenörer. Motioner med liknande innehåll har behandlats på tidigare kongresser och
LO-styrelsen vidhåller ståndpunkten att dagens regelverk är, om det hanteras rätt, fullt
tillräckligt.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.26 första och andra att-satsen, 14.28, 14.31, 14.33 tredje attsatsen samt 14.62 första att-satsen,
att anse motionerna 14.25, 14.26 tredje att-satsen, 14.27, 14.29, 14.30 första och
andra att-satsen, 14.32, 14.33 första och fjärde att-satsen och 14.9 första och
andra att-satsen besvarade samt
att avslå motionerna 14.30 tredje att-satsen och 14.33 andra att-satsen.
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I debatten deltog
Valle Karlsson, Seko
Carina Lindberg, Seko
Veli Pekka Säikkälä, IF Metall
Ola Palmgren, Handels
Linda Palmetzhofer, Handels
Frida Bengtsson, Handels
Natalie Karlsson, Kommunal
Frida Bengtsson, Handels
Sofie Dahlqvist, HRF
Madelene Engman, GS-facket
Anna Fernebro, IF Metall
Ewa Glimhed, Kommunal
Stefan Leiding, IF Metall
Lars-Robert Nordin, HRF
Göran Tinglöv, Byggnads
Bjarne Rasmussen, IF Metall
Emmeli Persson, GS-facket
Susanna Gideonsson, Handels
Jenny Påhlsson Andersson, IF Metall
Erika Larsson, IF Metall
Tommy Kragh, IF Metall
Leine Johansson, IF Metall
Jasmin Cosic, IF Metall
Alejandro José Caviedes Pinilla, Kommunal
Lena O Jenemark, Livs
Håkan Nilsson, Kommunal
Marie Nilsson, IF Metall (ombud)
Per-Ola Nilsson, Elektrikerna
Joel Larsson, Elektrikerförbundet
Jesper Kleifert, Kommunal
Malin Ackholt, HRF
Carola Andersson, IF Metall
Besim Matoshi, IF Metall
Lars-Göran Johansson, Pappers
Madeleine Lindholm, Kommunal
Stefan Johansson, Målareförbundet
Torbjörn Johansson, LOs styrelse
Anders Ferbe, IF Metall
Dan G Gabrielsson, Kommunal
Tobias Baudin, Kommunal
Johan Lindholm, LOs styrelse
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse
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Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Ola Palmgren, Handels m.fl. yrkande om bifall på motion 14.9 första attsatsen,
––Madelene Engman, GS-facket, m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på motion 14.9 första att-satsen,
––Leine Johansson, IF Metall yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på
motion 14.9 första att-satsen med tilläggs-att-satsen: Svenska modellen
ska stävja den osäkerhet som blir när vi överlämnar beslut om vår arbetsmarknad till politiska ideologier,
––Anders Ferbe, LOs styrelse yrkande om att hänskjuta motion 14.9 första
att-satsen till redaktionsutskottet,
––Tobias Baudin, LOs styrelse yrkande om att behandla motion 14.9 första
att-satsen under dagen i plenum,
––Anna Fernebro, IF Metall m.fl. yrkande om bifall till styrelsens utlåtande
på motionerna 14.25, 14.26, 14.27, 14.30, 14.33.

Beslut

Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 259 mot 139 avgöra motion 14.9 första att-satsen under
plenum i dag.
Rösträkning begärdes av Anders Ferbe, LOs styrelse.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla motion 14.9 första att-satsen.
Votering begärdes av Karl-Petter Thorwaldsson, LOs styrelse.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.

222 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

Följande reservationer inkom mot beslutet att bifalla motion 14.9 första
att-satsen:
Anders Ferbe, LOs styrelse
Renate Almén, IF Metall
Lars Lindgren, LOs styrelse
Stefan Jakobsson, IF Metall
Simon Petersson, IF Metall
Blåvitt Elofsson, IF Metall
Melanija Nehmé, IF Metall
Alexander Johansson, IF Metall
Carola Andersson, IF Metall
Emma Åkesson, IF Metall
Gunilla Nordberg, IF Metall
Erika Larsson IF, Metall
Ingemar Andersson, IF Metall
Leine Johansson, IF Metall
Monica Benjaminsson, IF Metall
Jonas Andersson, IF Metall
Ulla Brännström, IF Metall
Sandra Christoph, IF Metall
Jamal El-Haj, IF Metall
Stefan Frölander, IF Metall
Anna Fernebro, IF Metall
Joakim Rylin, IF Metall
Pia Litbo, IF Metall
Tony Petersson, IF Metall
Jasmin Cosic, IF Metall
Marie Lindqvist, IF Metall
Mikael Widéen, IF Metall
Tarja Krank, IF Metall
Ole Bak Mikkelsen, IF Metall
Michael Wallbom, IF Metall
Sirpa Mäkipää, IF Metall
Annette Rydell, IF Metall
Bert Blom, IF Metall
Zarko Djurovic, IF Metall
Jonas Lennström, IF Metall
Per-Göran Skoog, IF Metall
Martina Lundström, IF Metall
Jessica Norberg, IF Metall
Joakim Reimerstam, IF Metall
Lena Dahlsberg, IF Metall
Mary-Sissel Eilertsen, IF Metall
Paul Hansen, IF Metall
Tony Lundin, IF Metall
Tommy Kragh, IF Metall
Anna Vestermark, IF Metall
Karl-Henrik Rosberg, IF Metall
Peter Ahlmén, IF Metall
Monica Enarsson, IF Metall
Annelie Borgström, IF Metall
Carin Wallenthin, IF Metall
Sven-Erik Källman, IF Metall
Stefan Leiding, IF Metall
Benny Larsson, IF Metall
Marie Nilsson, IF Metall
Stefan Larsson, IF Metall
Anna Jensen Naatikka, IF Metall
Sandra Lindberg, IF Metall
Stefan Hultman, IF Metall
Jan Nilsson, IF Metall
Robert Fredriksson, IF Metall
Andreas Parkås, IF Metall
Göran Ulván, IF Metall
Magnus Persson, IF Metall
Lennart Lind, IF Metall
Karl Sahlin, IF Metall
Angelica Teiffel, IF Metall
Jimmy Thörnqvist, IF Metall
Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall
Lennie Håkansson, IF Metall
Carita Spångberg, IF Metall
Per-Erik Johansson, IF Metall
Bjarne Rasmussen, IF Metall
Jenny Påhlsson Andersson, IF Metall Niclas Sköld, IF Metall
Albin Karlsson, IF Metall
Marie Nilsson, IF Metall
Besim Matoshi, IF Metall
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14.3 Arbetstidsfrågor
Motionerna 14.34–14.61 samt 14.30 fjärde att-satsen
14.34
”Vi hade i alla fall tur med vädret”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens arbetsliv jobbar fler och fler obekväma och oregelbundna arbetstider. Andelen osäkra och otrygga anställningar ökar och fler och fler människor ser sig tvungna att försöka ha mer än en anställning för att få ekonomin att gå ihop. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut mer och mer
i och med att fler måste vara ständigt tillgängliga för att svara på sms för
att kunna få extra arbetspass hos arbetsgivaren. Många anställda, inte bara
i Handels branscher utan i många andra LO-förbunds branscher, upplever
att de får svårt att återhämta sig och samla krafter för att orka med både
familj, arbete och fritid.
Dagens pensionssystem innebär att vi måste jobba högre upp i åldrarna
för att få en vettig pension som det går att leva på. För många anställda,
särskilt i LO-förbunden, är det svårt att orka att jobba till 65 års ålder samtidigt som vi uppmanas att fortsätta jobba efter 65 års ålder, gärna till cirka
70 års ålder.
För att ge oss vanliga knegare en anständig chans att orka jobba till 65
års ålder eller längre utan att vara helt utarbetade, föreslår vi bland annat
att Semesterlagen förändras så att alla anställda har rätt till mer än de i dag
lagstadgade 25 semesterdagarna. I dag ser arbetslivet väldigt olika ut vad gäller semesterledighet. Vissa avtalsområden och branscher har 30 eller till och
med 35 semesterdagar, ibland från och med en viss uppnådd ålder. Vi anser
att alla arbetstagare borde vara berättigade till mer än de i dag lagstadgade
25 semesterdagarna. En utökning av antalet semesterdagar bör rimligen ske
successivt. En målsättning bör dock vara att den lagstadgade semesterledigheten bör uppgå till minst 30 dagar på sikt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en utökning av antalet lagstadgade semesterdagar i enlighet med motionens anda.

14.35
Förbättrad semesterlag
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
I semesterlagen står det att man har rätt till fyra veckors sammanhängande
semester under sommarperioden juni–juli–augusti men det är upp till arbetsgivaren att bestämma när. I denna globala värld med ett ökat resande
kan behovet finnas att den anställde vill ha semester en annan tid. Vi vill
att arbetstagaren ska få större möjlighet att bestämma själv när man förlägger semestern under hela året.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att man som anställd ska få större möjligheter att påverka när semestern förläggs samt
att arbetsgivaren måste ha starka skäl till att neka semester som ansökts i
god tid.

14.36
Förslag till en utökning av antalet lagstadgade semesterdagar
Byggnadsarbetareförbundet
Arbetsfördelningen i Sverige blir allt mer ojämn. Många lönearbetar mer
än vad som är bra för dem själva och deras närstående medan andra inte
arbetar alls.
Normalarbetstiden i Arbetstidslagen har legat still på 40 timmar per vecka
i snart fyrtio år. Reducerad arbetstid finns i kollektivavtal men det är främst
välavlönade tjänstemannagrupper som åtnjuter ett lägre arbetstidsmått.
Flera LO yrken och framförallt kvinnodominerade yrken har istället
ofrivilligt deltidsarbete och inom dessa yrken är lönerna gängse låga. Veckoarbetstidens längd och vad det kostar den enskilde att jobba mindre än 40
timmar i veckan varierar alltså i dag beroende på yrke, klass och kön. Medan
relativt priviligierade grupper redan i dag får ut en heltidslön för att jobba
mindre än 40 timmar i veckan, betalar andra grupper själva priset för kortare arbetstid genom deltidsarbete och därmed följande deltidslön. Med en
lägre heltidsnorm och en fördelningspolitik som syftar till att minska inkomstskillnader istället för att öka dem, så kan flera försörja sig på sitt arbete.
Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det kommer till deltidsarbete.
Förhållandet avspeglar den onda cirkel som upprätthåller de könsrelaterade
orättvisorna i hemmet såväl som i arbetslivet. Kvinnor utför alltjämt det
mesta hushållsarbetet och jobbar i gengäld oftare deltid.
Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar också hur länge man orkar arbeta. Den faktiska pensionsåldern har ett tydligt samband med klass, och
i de tyngsta yrkena även kön. Detta mönster är oacceptabelt och behöver
brytas. Det måste vara möjligt för kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att arbeta heltid och kombinera arbete, föräldraskap och fritid utan
att slita ut sig.
Det kräver en rad förbättringar både i arbetslivet och i välfärdssystemen.
Vi vill därför stärka rätten till heltid och minimera de otrygga anställningarna. Arbetsmiljöarbetet behöver stärkas och inflytande över den egna arbetssituationen öka.
Ansvaret för hemarbete och föräldraskap måste fördelas jämt mellan
kvinnor och män.
Vi anser att det är hög tid att väcka frågan om en generell arbetstidsförkortning. Fram till 70-talet kortades arbetstiden stegvis tills 40-timmarsveckan lagstadgades 1973. Sedan dess har den legat still, trots en enorm
ökning av vinster och produktivitet i näringslivet. Enligt RUT 2012:1198
fördubblades nästan produktiviteten mellan 1973 och 2012. Under samma
period minskade löneandelen av det samlade produktionsresultatet i Sverige
från 62 procent till 55 procent.
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Det ekonomiska utrymmet för arbetstidsförkortning med bibehållen
lönenivå är alltså betydande i ekonomin som helhet. För att utrymmet ska
komma alla och envar till del behövs en lagstadgad arbetstidsförkortning.
Vi menar att arbetstidsförkortningen ska genomföras i en sådan takt att
arbetstagarnas inkomster inte minskar.
Vetenskapliga och tekniska framsteg leder till ständigt ökande arbetsproduktivitet, det vill säga att allt färre kan producera allt mer. Att åter börja
ta ut produktivitetsökningar i sänkt arbetstid snarare än höjd lön och högre
vinster är däremot fullt möjligt. Det handlar inte bara om fördelning av arbetstid utan även om en fördelning av ekonomiska resurser och därmed makt.
Ekonomijournalisterna Philipp Löpfe och Werner Votobel skriver i sin
bok Arbeitswut att vi borde tala om arbetstidsfördelning istället för arbetstidsförkortning. De frågar om vi vill att 40 procent arbetar normalarbetstid,
30 procent mer eller mindre frivillig deltid och 30 procent vandrar in och
ut ur arbetslöshet. De uppskattar den tillgängliga mängden lönarbete till
25 timmar i veckan per tysk i förvärvsaktiv ålder och den fortsätter sjunka.
I Sverige har arbetsfördelningen blivit alltmer ojämn. Under 1900-talets två sista decennier ökade den faktiska årsarbetstiden i två länder i den
industrialiserade världen, Sverige och USA. Samtidigt råder massarbetslöshet. Enligt RUT 2012:1198 uppgick det totala övertidsuttaget i Sverige till 55
miljoner timmar under 2011. Det motsvarar cirka 34 000 heltidsjobb. Därtill
kommer med största sannolikhet ytterligare ett stort antal övertidstimmar
som inte rapporterats in. Många, inte minst tjänstemän i industrin, har
förhandlat bort sin övertidsersättning mot extra semesterdagar eller högre
månadslön, vilket har resulterat i att det under 2011 arbetades 13,8 miljoner
timmar övertid, även utan ersättning.
Gränsen mellan arbete och fritid flyter samman allt mer och många
anställda upplever en press på att ställa upp och arbeta övertid, även utan
ersättning.
En ekonomi byggd på ständigt ökad tillväxt, som kräver ökat lönearbete
och ökad konsumtion när vi redan förbrukar för mycket av naturresurserna,
är ohållbar inte minst ur ett ekologiskt perspektiv. Ekonomisk utveckling
måste av miljöskäl innebära mer fritid snarare än ökad materiell konsumtion.
Sänkt normalarbetstid är en reform som skulle kunna stärka demokratin
och den sociala sammanhållningen i samhället. Den skulle också kunna ge
förutsättningar för ett mer hälsosamt liv.
Delaktighet i samhället och insatser för sina nära och kära kräver tid.
Tid är för många i dag kanske den allra knappaste resursen. Dagens system
där vissa blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra far illa av arbetslöshet är ett stort resursslöseri. En klokt utformad arbetstidsförkortning
skulle kunna ge både flera jobb och ökad livskvalitet. I Frankrike sänktes
normalarbetstiden vid sekelskiftet från 39 timmar till 35 timmar.
Den franska arbetstidsreformen var i korthet utformad så att företag som
nyanställde till följd av arbetstidsförkortningen, fick sänkt arbetsgivaravgift
under infasningen av 35 timmars vecka, vilket delvis finansierades genom
minskade utgifter för arbetslöshet. Enligt den franska motsvarigheten till
SCB har reformen skapat 350 000 nya jobb för en i sammanhanget blygsam
kostnad för staten och utan ekonomiska problem för företagen. Arbetslös-
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heten sjönk med drygt 3 procent i samband med 35 timmars reformens införande och 70 procent av löntagarna anser att den givit betydande vinster
i livskvalitén.
Att vi behöver arbeta allt färre timmar för att producera det vi behöver
är en möjlighet, inte ett problem. Om hälften av produktivitetsökningarna
i Sverige sedan 1980-talet hade tagits ut i kortare arbetstid hade vi nu haft
32-timmarsvecka. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. De industriella
framstegen minskar behovet av arbete, när effektiviteten i produktionen
ökat så att vi inte behöver slita lika hårt längre. Men istället för att njuta
av frukterna av framgångarna har vi låst oss i en ohållbar konsumtionsiver
som förutsätter ett överdrivet lönearbete.
Till råga på allt visar forskning tydligt att vi som människor inte blir
nämnvärt lyckligare av mer konsumtion.
I Sverige har man 25 dagars lagstadgad semesterledighet. I många kollektivavtal återfinns en utökning men ofta bara för utvalda grupper och
ofta på tjänstemännens arbeten. Några LO förbund har redan i dag tagit
första steget avtalsvägen. I flera kollektivavtal ingår fler semesterdagar för
dem som är över 40 år.
För att träffa bredare grupper vill vi utöka antalet semesterdagar via
lagstiftning. Ett sätt att reducera arbetstid kan vara ett utökat antal semesterdagar. För att detta ska tillkomma flera grupper föreslår vi en utökning
av antalet lagstadgade semesterdagar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att antalet lagstadgade semesterdagar utökas till 27 dagar
per år samt
att antalet lagstadgade semesterdagar på sikt utökas till 30 dagar per år.

14.37
Fler semesterdagar
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
Allt mer stress och tunga arbetsuppgifter gör att vi anser att fler semesterdagar är en nödvändighet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att fler semesterdagar införs.

14.38
Semester – fler semesterdagar
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
Då vi lever i ett hektiskt samhälle med mycket övertid och ständigt ökande
tempo har våra återhämtningsperioder blivit för korta.
Semestern är lika lång som i slutet på 80-talet, vilket är otillräckligt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för fler lagstadgade semesterdagar.

P u n k t 1 4 – V å r a a r b e t spla t s e r

| 227

14.39
Sex veckors semester
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Behovet av återhämtning utifrån ett allt hårdare arbetsliv, med korta ledtider och stress, skapar behov av längre återhämtning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det successivt införs fler semesterdagar, för att på sikt uppnå en sjätte semestervecka.

14.40
Sparade semesterdagar för förtroendevalda
Handelsanställdas förbund avd 11 Örebro
Om du har många förtroendeuppdrag utanför din arbetsplats får du ofta få
betalda semesterdagar. Semesterlagen säger att du bara får spara de betalda
dagarna över 20 dagar och därför blir det svårt att få ihop till den långledighet som de sparade dagarna ska berättiga till.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en lagändring som ger de förtroendevalda samma möjligheter att spara semesterdagar som alla andra arbetstagare.

14.41
Semester
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
Vid fackligt arbete utgår semesterlön från fackförbundet och vi får då obetalda semesterdagar från arbetsgivaren. De obetalda dagarna har vi bara möjlighet att ta ut först när alla betalda dagar och sparade dagar tagits ut. Detta
innebär att de obetalda dagarna oftast inte tas ut och att det blir omöjligt
att spara några semesterdagar till kommande år. Om möjligheten fanns för
en förtroendevald att välja hur man vill plocka ut semesterdagarna, betalda
och obetalda, skulle denne inte känna sig diskriminerad och en möjlighet
för denne att kunna spara några dagar skulle vara möjlig.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att en förändring sker i semesterlagen med intentionen
att betalda och obetalda dagar behandlas lika och att arbetstagaren själv
bestämmer om det ska vara betalda eller obetalda dagar som ska tas ut.
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Utlåtande motionerna 14.34–14.41
14.34
att LO ska verka för en utökning av antalet lagstadgade semesterdagar i enlighet med
motionens anda.
14.35
att LO ska verka för att man som anställd ska få större möjligheter att påverka när
semestern förläggs samt
att arbetsgivaren måste ha starka skäl till att neka semester som ansökts i god tid.
14.36
att LO verkar för att antalet lagstadgade semesterdagar utökas till 27 dagar per år
samt
att antalet lagstadgade semesterdagar på sikt utökas till 30 dagar per år.
14.37
att LO ska verka för att fler semesterdagar införs.
14.38
att LO ska verka för fler lagstadgade semesterdagar.
14.39
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det successivt införs fler semesterdagar,
för att på sikt uppnå en sjätte semestervecka.
14.40
att LO ska verka för en lagändring som ger de förtroendevalda samma möjligheter att
spara semesterdagar som alla andra arbetstagare.
14.41
att LO ska verka för att en förändring sker i semesterlagen med intentionen att betalda och obetalda dagar behandlas lika och att arbetstagaren själv bestämmer om
det ska vara betalda eller obetalda dagar som ska tas ut.
Motionen 14.34 samt motionerna 14.36–14.39 föreslår alla att antalet semesterdagar
ska utökas.
Att utöka antalet semesterdagar innebär att arbetstiden förkortas. Tidigare
LO-kongresser har fastställt att den långsiktiga målsättningen är förkortad veckoarbetstid. Den målsättningen ska enligt styrelsens mening ligga fast. Inom ett flertal förbund har man genom kollektivavtal kommit överens om arbetstidsförkortningar i olika
former, till exempel förkortad årsarbetstid med möjlighet att spara arbetstidsförkortningen till olika ändamål, däribland utökad semester, ledighet del av dag, pensionsdagar etc. Flera förbund har och kommer troligen under kommande avtalsrörelser att
förkorta arbetstiden genom kollektivavtal. Problemet är således inte den långsiktiga
målsättningen utan hur och i vilken takt det är möjligt att nå dit. Styrelsens uppfattning
är att detta är en fråga för respektive förbund att lösa inom ramen för kollektivavtalsförhandlingar med respektive motpart.
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Motion 14.35 tar upp frågan om arbetstagarens möjlighet att påverka semesterförläggningen. Styrelsen delar motionärens uppfattning, ett ökat inflytande över den egna
semestern är till gagn för alla. I ett allt mer mångkulturellt samhälle är det viktigt att se
olika människors behov. En ökad spridning av semesterförläggningen skulle ge arbetstagarna större möjlighet att planera och njuta av sin semester, och arbetsgivaren skulle
få utökade möjligheter att möta de ökade kraven om tillgänglighet och leverans, även
under ”traditionella” ledighetsperioder.
Semesterlagen är semidispositiv, det vill säga reglerna kan förändras genom kollektivavtal i dessa delar. Detta har också skett i det stora flertalet av kollektivavtalen som
LOs medlemsförbund träffat. Styrelsens uppfattning är att kollektivavtalsregleringar
är att föredra i alla situationer, så även i denna fråga, och man ser stora möjligheter
för respektive kollektivavtalspart att göra de förändringar som respektive bransch har
behov av.
Motionerna 14.40 och 14.41 tar upp frågan om disponering av betalda respektive
obetalda semesterdagar och dess hantering. Styrelsen delar motionärens uppfattning
om att det är viktigt med lika eller likvärdiga möjligheter för förtroendevalda. Just i
denna fråga är det aktuellt med förändringar i Semesterlagen. Styrelsens uppfattning
är att detta görs bäst genom att göra regleringarna semidispositiva, det vill säga att
parterna ges möjlighet att reglera detta i respektive kollektivavtal.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 14.34–14.41 besvarade.
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14.42
Rätten till heltid
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens samhälle blir det mer ovanligt att få tillsvidareanställning och
heltidstjänst. Den vanligaste anställningsformen är allmän visstidsanställning och deltid.
Ingen klarar sig på en lön, det blir alltmer vanligt att man måste bo med
någon för att klara sig ekonomiskt. Det är svårt att få ihop timmar och företaget föredrar att hyra in personal. Ny personal anställs istället för att ge
mera timmar till deltidsanställda som vill och behöver jobba mera.
När företaget anställer deltidspersonal eller hyr in arbetskraftskraft så
tyder det oftast på att de har behov av personal.
Tyvärr ser vi i dag att andelen osäkra anställningar på deltid ökar i arbetslivet i stort. Fler och fler branscher där det tidigare mer eller mindre
har varit en självklarhet med heltidsanställning och tillsvidareanställningar
börjar känna av problemet med ökande andel visstidsanställningar på deltid.
Detta är högst oroväckande och är en utveckling som snabbt kan riskera att
spridas till fler och fler branscher. Vi måste agera nu.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta aktivt med kravet på en lagstiftning där heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet.

14.43
Rätt till heltidsarbete
Fastighetsanställdas Förbund avd Örnsköldsvik
Så länge människor ofrivilligt arbetar deltid och har tillfälliga anställningar
kan vi inte vara nöjda med sysselsättningsläget. Det är viktigt att alla som
önskar sig ska kunna ha ett heltidsarbete för att kunna försörja sig och sin
familj.
Ofrivilligt deltidsarbete skapar otrygghet både i arbetslivet och privat.
Deltid gör att människor får mindre inflytande och de får inte samma möjligheter till utveckling. Det leder också till sämre arbetsmiljö på arbetsplatser och högre sjuktal.
Därför är det viktigt att arbeta för att alla som vill ska kunna få heltid.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om heltidsarbete politiskt samt
att LO driver frågan om rätt till heltid som gäller hela arbetsmarknaden
och omfattar alla kollektivavtal.
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14.44
Rätt till Heltid
Fastighetsanställdas Förbund avd Skärgården, avd Skärholmen, avd Huddinge, avd Tumba och avd Hallunda
Kvinnor, ungdomar och invandrare en stor grupp på svensk arbetsmarknad.
Gemensamt för dessa människor är att stora delar av dem arbetar deltid
ofrivilligt. Vi kan kräva vad som helst i löneökningar men ingen löneökning kan motsvara summan av att gå från till exempel 80 procent till en 100
procent tjänstgöringsgrad. Rätten till heltid är en jämlikhets- och jämställdhetsfråga, ska vi nå vår målsättning om ett rättvist samhälle så är rätten till
heltid en av de stora faktorerna för att vi ska nå vårt mål i samhällsbygget.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO driver frågan om rätt till heltid, både politiskt och påverkar alla LOförbund att sätta frågan högt på dagordningen i kommande avtalsrörelser.

14.45
Heltid en rättighet – deltid en möjlighet
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
Alla ska ha möjlighet till en heltidstjänst. I dag går utvecklingen i motsatt
riktning. Därför behövs en fokusering på problemet så att trenden vänds
mot fler heltidsarbeten. En viktig faktor för att man ska kunna leva på sin
lön är att man åtminstone har möjlighet att arbeta heltid.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för rätten till heltid för alla.

14.46
Heltid en laglig rättighet
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Möjligheten att kunna försörja sig på sitt arbete borde vara en rättighet inom
lagens gränser. Därför bör alla arbetare oavsett kön eller bransch kunna
inneha rätten till ett heltidsarbete.
Att lösa heltidsfrågan avtalsvägen har visat sig vara väldigt svårt men vi
tror att en framkomlig väg kan vara att agera gentemot lagstiftarna.
Om det ska införas en ny lagstiftning om heltidsarbete eller om det ska
ske ett förtydligande i lagen om anställningsskydd är inte avgörande utan
det viktigaste är att normen bli heltid. Det är också viktigt att reglerna utformas på ett sådant sätt så att alla garanteras att slippa delade turer.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska driva på att lagstiftningen tar med rättigheten om heltidsarbete
och att den är normen på arbetsmarknaden.
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Utlåtande motionerna 14.42–14.46 samt 14.30 fjärde attsatsen
14.42
att LO ska arbeta aktivt med kravet på en lagstiftning där heltid är en rättighet och
deltid är en möjlighet.
14.43
att LO driver frågan om heltidsarbete politiskt samt
att LO driver frågan om rätt till heltid som gäller hela arbetsmarknaden och omfattar
alla kollektivavtal.
14.44
att LO driver frågan om rätt till heltid, både politiskt och påverkar alla LO-förbund att
sätta frågan högt på dagordningen i kommande avtalsrörelser.
14.45
att LO ska verka för rätten till heltid för alla.
14.46
att LO ska driva på att lagstiftningen tar med rättigheten om heltidsarbete och att den
är normen på arbetsmarknaden.
14.30 fjärde att-satsen
att lagändra i LAS om förstärkt rätt till heltid.
Motionerna 14.42–14.46 samt 14.30 fjärde att-satsen behandlar alla problemet med
utbredningen av deltidsanställningar inom arbetaryrken och yrkar på att LO på olika
sätt ska arbeta aktivt för att se till att heltidsanställningar blir norm på hela arbetsmarknaden.
Det är en självklarhet att det ska vara möjligt att försörja sig på sitt arbete. I LOs
gemensamma handlingsprogram för tre avtalsperioder har förbunden kommit överens
om att arbeta för att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden senast 2028. Målet
måste vara att heltid ska vara huvudregel för arbetare
Arbetare arbetar i högre grad deltid än tjänstemän. Deltidsnormen är särskilt tydlig
inom kvinnodominerade arbetaryrken. Inom detaljhandeln är andelen deltider högst,
69 procent av de anställda arbetar deltid. Inom vård och omsorg är andelen deltidsarbetande 58 procent, och inom hotell- och restaurangbranschen arbetar över 50 procent
av de anställda deltid. Sett över alla LO-yrken arbetar 53 procent av kvinnorna deltid
jämfört med 17 procent av männen.
Det långvariga och utbredda deltidsarbetet får stora konsekvenser för den enskilde
personen. Såväl månads- som livsinkomst minskar och gör det svårt att vara ekonomiskt självförsörjande. Deltidsarbetet är en av de viktigaste orsakerna till att många
kvinnor får en mycket låg pension.
Kvinnors deltidsarbete framställs ofta som ett frivilligt val, ett sätt att pussla ihop vardagen med barn och arbete. LOs rapport Jämställdhetsbarometern visar dock att den viktigaste anledningen till att kvinnor i arbetaryrken arbetar deltid är att det saknas heltidsanställningar. Endast 14 procent av deltidsarbetande kvinnor i arbetaryrken har en hel-
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tidsanställning i botten, jämfört med nästan hälften av deltidsarbetande kvinnor i tjänstemannayrken. Andra viktiga orsaker är för tungt arbete, arbetsmiljö och sjukdom som gör
att man inte kan arbeta heltid. Endast en av tio kvinnor i arbetaryrken arbetar deltid för
att kunna ta hand om barn. Med andra ord handlar deltidsarbetet inte om arbetstagares
utan om arbetsgivares val att leda och organisera arbetet på deltidsanställningar, ofta
som ett sätt att öka flexibiliteten och precisionsbemanningen i verksamheten.
Valet att organisera arbetet på ofta otrygga deltidsanställningar får konsekvenser
även för kvaliteten i det arbete som ska utföras. Inom till exempel vård och omsorg är
kontinuitet och god personlig kontakt avgörande för att barn, äldre och patienter ska
kunna få den omvårdnad de behöver. Ett utbrett deltidsarbete och otrygga anställningar bland personalen går emot målet om god välfärd.
Det finns även ett stort behov av att rekrytera välutbildad omsorgspersonal till vård
och omsorgssektorn, för att klara de ökade behov som finns på grund av den åldrande
befolkningen. För att det ska vara möjligt krävs att arbetsgivarna kan erbjuda goda
arbetsvillkor och anställningar på heltid som det går att försörja sig på.
Tidigare har den fackliga målsättningen varit att ”heltid ska vara en rättighet och
att deltid ska vara en möjlighet”. Enligt LO-styrelsens uppfattning är det ett alldeles för
individualiserat sätt att beskriva och bekämpa de problem som finns inom kvinnodominerade arbetaryrken. Självklart är det viktigt att det finns arbetsrättsligt utrymme att
variera arbetsbördan under ett arbetsliv. Möjligheten att gå ned i tid under småbarnsåren och andra rättigheter till partiella tjänstledigheter ska finnas kvar. Men problemet
är inte att det saknas deltidsmöjligheter, utan att det inte finns heltider. Därför är LOs
målsättning att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden, oavsett vilken typ av
verksamhet det handlar om.
LO kan inte acceptera individuella lösningar på strukturella problem. Ett allt för tungt
arbete, en dåligt fungerande arbetsorganisation eller brist på barnomsorg de tider man
arbetar skapar bristande förutsättningar för att kunna arbeta heltid. Med målsättningen
heltid som norm istället för heltid en rättighet sätts fokus på arbetsorganisationen istället för den enskilde. Det innebär att även arbetsmiljö, bemanning och arbetstyngd blir en
del av utformningen av vad som krävs för att verksamheterna ska fungera på bästa sätt.
Frågan om behovet av att arbeta för heltid har diskuterats på åtskilliga tidigare
LO-kongresser. En central aspekt har varit metoden för att åstadkomma heltidsanställningar och huruvida det ska ske genom avtalsförhandlingar eller via krav på heltidslagstiftning. LOs kongress tog 2004 beslutet av verka för en heltidslagstiftning, men tog
2008 ett nytt beslut om att frågan om heltidsnorm ska drivas avtalsvägen, ett beslut
som låg fast även vid kongressen 2012. LOs styrelse anser att avtalslösningar är att
föredra men konstaterar att beslutet bör omvärderas om den vägen inte är framkomlig.
Ett av socialdemokraternas vallöften inför valet 2014 var att arbeta för att få på plats
ett centralt avtal om heltid som norm inom SKLs verksamheter. Även om ett sådant
avtal ännu inte är på plats har antalet kommuner och landsting som tagit politiska
beslut om heltid som norm inom alla eller vissa verksamheter tydligt ökat. Inom detaljhandeln pågår också förhandlingar och försök med att öka heltidsanställningarna. Men
det är ännu för tidigt för att dra fullständiga slutsatser vad förhandlingarna och de politiska besluten kommer att ge. LO följer förhandlingarna i dessa frågor.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 14.42–14.46 samt 14.30 fjärde att-satsen besvarade.
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14.47
Införandet av sex timmars arbetsdag
Seko region Gävle–Dala
Vi vet att hög arbetsbelastning och underbemanning leder till stressrelaterad sjukfrånvaro vilket leder till ökade kostnader för samhället. Med målsättning att fördela arbetsbelastningen kan vi minska arbetslösheten och
på sikt främja folkhälsan.
Historiskt när produktion och teknik har utvecklats så att vi kan producera effektivare så har vi använt det till att minska arbetstiden till förmån
för mer fritid. Det är dags att använda de förutsättningarna vi har och fördela arbetsbelastningen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

14.48
Sex timmars arbetsdag
Fastighetsanställdas Förbund avd Lidköping
Våra medlemmars arbetssituation är under ständig press vad som ska hinnas med på den tid vi jobbar, vilket gör att flera tyvärr väljer att jobba deltid för att orka med hela sitt arbetsliv. Att inte kunna jobba heltid hela sitt
arbetsliv innebär både fysisk och ekonomisk ohälsa. Arbetstidsmåttet har
inte ändrats på många år och i en tid när allt fler människor knäcks av stress,
allt fler människor inte får arbeta och allt fler företag gör större och större
vinster så är det dags att ändra på spelreglerna, nu när vi ser effekterna av
den borgerliga arbetslinjen.
Detta gör också att människor blir ekonomiskt ofria och därför tvungna
att förlita sig på en partner för att klara sig ekonomiskt, vilket är ett bakslag
sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Alla människor ska ha rätten att arbeta
heltid och att orka med det, alla människor ska ha rätten att välja sin egen
livssituation utan att vara bunden till andra människor för sin försörjning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att sex timmars arbetsdag ska införas som heltidsmått och att 30 timmars
arbetsvecka ska motsvara heltidsarbete.

14.49
Sex timmars arbetsdag
Handelsanställdas förbund avd 12 Borås
Vi vill att vi ska ha sex timmars arbetsdag för att minska sjukskrivningarna.
Vi lever i ett ständigt uppkopplat samhälle med mycket lite viloperioder.
Den psykosociala hälsan blir lidande.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att vi får sextimmarsdag med fullt betalt, då det inte blir
en högre kostnad än den sjuklönekostnad som arbetsgivaren betalar i dag.
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14.50
Sex timmars arbetsdag
Industrifacket Metall avd 29 Norra Älvsborg
Anledningen till denna motion är att förbättra arbetsmiljön och samtidig
skaffa nya arbetstillfällen. Det finns en ökad stress på våra arbetsplatser som
resulterar i att folk blir utbrända och mår illa av den snabba arbetstakten.
Flertalet klarar av detta så länge de är unga och friska men då de blir äldre,
skaffar barn eller måste ta hand om familjen? Bieffekten är också intressant. Med kortare arbetstid blir det fler jobb, som vi behöver för att lösa
problemet med arbetslösheten.
Sedan 1973 har det inte hänt så mycket när det gäller arbetstider. Det
har endast varit små justeringar som egentligen inte har lett till kortare arbetstider. Flera forskningsresultat och undersökningar styrker teorin om de
positiva verkningarna av sex timmars arbetsdag.
Det finns några företag som redan har infört sex timmars arbetsdag –
med positiva resultat. Produktiviteten och arbetstakten har ökat sedan 1973
så att stressen på arbetsplatserna försämrar arbetstagarnas hälsa. Alla ska
jobba längre i framtiden. Hur ska man orka jobba till 67 eller 68 års ålder
med samma arbetstider och ökande arbetstakt. Resorna till och från arbetsplatserna har blivit längre eller har lett till att boende i glesbygd flyttar till
större städer för att undvika långa resvägar. Därför är det viktigt att vi nu
tar upp frågan om kortare arbetstid. I framtiden blir arbetsprocesserna mer
och mer styrda av datateknik som går långt över det som det är i dag. Några
exempel är Industri 4.0 och 3D-skrivare. Med dessa förändringar kommer
det att finnas färre arbetsplatser än någonsin tidigare inom industrin.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att sex timmars arbetsdag, med
bibehållen lön, införs gradvis till 2025.

14.51
Sex timmars arbetsdag
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 16
Debatten om sex timmars arbetsdag har gått het i flera år. Allt eftersom
att fler röster hörs om högre pensionsålder så hörs också allt fler röster för
förkortad arbetstid.
Med krav på högre produktivitet, mer stress och mindre vila på jobbet,
så ser vi också hur folk i vår och andras branscher slits ut. I byggbranschen,
där förslitningsskadorna inte minskar, där man kommer hem från jobbet
tom på all kraft så är det tydligt att en lösning finns om vi bara vill.
Vi ser samtidigt att gratisarbetet ökar – fler jobbar övertid utan betalning,
löneökningarna halkar efter och priserna på varor och tjänster fortsätter
att öka mer än våra löner.
Sedan 80-talet har inte vidare mycket hänt med arbetstiden. Åtta timmars arbetsdag är väl etablerat, men utvecklingen av arbetstidsförkortningen
går trögt.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO principiellt ställer sig positivt till ett införande av sex timmars arbetsdag på sikt samt
att LO aktivt verkar för mer lagstadgad arbetstidsförkortning.

14.52
Inför sex timmars arbetsdag
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
För att orka ett helt arbetsliv bör vi jobba kortare dagar, utan att slita ut
kroppen för tidigt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO jobbar för att den lagstadgade arbetstiden successivt förändras till 30 timmars arbetsvecka, med
bibehållen lön.

14.53
30 timmars arbetsvecka
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Varför ska vi inte sträva efter mer fritid? Hur mycket ska vi arbeta egentligen för att få en inkomst vi kan leva på? Är det rimligt att heltidsmåttet
ligger kvar där det gör när Sverige är rikare än någonsin, när produktiviteten ökar varje år?
Vi har otroligt slitsamma arbeten både fysiskt och psykiskt. Många får
inte möjlighet att arbeta heltid samtidigt som vi har de som inte klarar av
att arbeta efter dagens heltidsmått. Dessa är i större grad kvinnor vilket gör
detta inte bara till en klassfråga utan även till en jämställdhetsfråga.
Vi har dessutom en extremt hög arbetslöshet och en arbetsmarknad som
tenderar att bli allt mer digitaliserad/automatiserad. Det kan tänkas att
produktionsutvecklingen fortsätter att öka per arbetad timme och därigenom anser vi det rimligt att vi tillsammans delar på de arbetade timmar
som krävs för att upprätthålla det samhälle vi vill ha, men att vi också delar på den fria tiden som därigenom uppstår. Det är absolut förståeligt att
vi samtidigt har andra akuta problem gällande dagens arbetsgivarmissbruk
av visstidsanställningar och att vi måste trygga rätten till att arbeta heltid.
Det utesluter däremot inte ett aktivt arbete för arbetstidsförkortning. Vi
behöver snarare arbeta med dessa frågor parallellt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska arbeta opinionsmässigt för 30 timmars arbetsvecka med
bibehållen lön.
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14.54
”Nu är det dags … eller plötsligt händer det … eller?”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Enligt Arbetstidslagen är en heltid 40 timmar per vecka. Så har det varit i
mer än 45 år. Det har inte alltid varit så. Många av oss kommer säkert ihåg
att deras föräldrar jobbade sex dagar per vecka och betydligt mer än 40 timmar. Successivt har arbetstidslagen förändrats till det bättre, i takt med att
samhället moderniserats och synen på arbete, fritid, behov av rekreation
och dess inverkan på hälsa har förändrats till det bättre. I dag är det allmänt
känt att rekreation och vila är viktigt för vår hälsa. Vi vet också att många
stressar på arbeten med dålig arbetsmiljö. Det är dags att göra som i många
andra länder och sänka heltidsarbetsmåttet i Arbetstidslagen.
Det skulle innebära många positiva effekter för de anställdas hälsa och
möjligheten att få det berömda livspusslet att gå ihop. Det är över 45 år
sedan vi ändrade heltidsarbetsmåttet. Det är dags nu att ta nästa steg. En
sänkning av heltidsarbetsmåttet skulle med fördel kunna ske stegvis under
en längre period för att ge arbetsgivare och anställda en god möjlighet att
anpassa sig till nya förutsättningar.
En sänkning av heltidsarbetsmåttet skulle på sikt innebära att fler av
LO-förbundens många medlemmar, som jobbar ofrivillig deltid, snabbare
skulle kunna få heltid. En sänkning av heltidsarbetsmåttet i Arbetstidslagen är mer solidarisk och rättvis. Vissa fackförbund och avtalsområden har
större möjligheter än andra att förhandla fram arbetstidsförkortningar. Vi
bör arbeta aktivt för att minska orättvisorna i arbetslivet. Inte bidra till dem!
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska verka för en sänkning av heltidsarbetsmåttet i Arbetstidslagen.

14.55
35 timmars arbetsvecka
Fastighetsanställdas Förbund avd Huddinge, avd Skärholmen, avd Hallunda,
avd Tumba och avd Skärgården
Varför ska vi inte sträva efter mer fritid? Hur mycket ska vi arbeta egentligen
för att få en inkomst vi kan leva på? Är det rimligt att heltidsmåttet ligger
kvar där det gör när Sverige är rikare än någonsin, när produktiviteten ökar
varje år? Dessutom så visar all tillgänglig forskning att lägre arbetstid ökar
produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. Vi får lägre kostnader i våra
försäkringssystem vilket skulle öka vår gemensamma välfärd. Ett lägre arbetstidsmått skulle också gynna livspusslet för många av våra medlemmar
som kämpar med arbete, hämtning, lämning på dagis och skola.
Vi har otroligt slitsamma arbeten både fysiskt och psykiskt. Många får
inte möjlighet att arbeta heltid samtidigt som vi har de som inte klarar av
att arbeta efter dagens heltidsmått. Dessa är i större grad kvinnor vilket gör
detta inte bara till en klassfråga utan även till en jämställdhetsfråga.
Vi har dessutom en extremt hög arbetslöshet och en arbetsmarknad som
tenderar att bli allt mer digitaliserad/automatiserad. Det kan tänkas att pro-

238 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

duktionsutvecklingen fortsätter att öka per arbetad timme och därigenom
anser vi det rimligt att vi tillsammans delar på de arbetade timmar som
krävs för att upprätthålla det samhälle vi vill ha, men att vi också delar på
den fritid som därigenom uppstår. Det är absolut förståeligt att vi samtidigt
har andra akuta problem gällande dagens arbetsgivarmissbruk av visstidsanställningar och att vi måste trygga rätten till att arbeta heltid. Det utesluter
däremot inte ett aktivt arbete för arbetstidsförkortning. Vi behöver arbeta
med dessa frågor parallellt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt arbetar opinionsmässigt för 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

14.56
Sänkt lagstadgad normalarbetstid höjd livskvalité
Byggnadsarbetareförbundet och Målareförbundet
Arbetsfördelningen i Sverige blir allt mer ojämn. Många lönearbetar mer
än vad som är bra för dem själva och deras närstående medan andra inte
arbetar alls. Normalarbetstiden i Arbetstidslagen har legat still på 40 timmar per vecka i snart 40 år.
Reducerad arbetstid finns i kollektivavtal men det är främst välavlönade
tjänstemannagrupper som åtnjuter ett lägre arbetstidsmått. Flera LO-yrken
och framförallt kvinnodominerade yrken har ofrivilligt deltidsarbete och
inom dessa yrken är lönerna gängse låga.
Veckoarbetstidens längd och vad det kostar den enskilde att jobba mindre än 40 timmar i veckan varierar alltså i dag beroende på yrke, klass och
kön. Medan relativt priviligierade grupper redan i dag får ut en heltidslön
för att jobba mindre än 40 timmar i veckan, betalar andra grupper själva
priset för kortare arbetstid genom deltidsarbete och därmed följande deltidslön. Med en lägre heltidsnorm och en fördelningspolitik som syftar till
att minska inkomstskillnaderna istället för att öka dem, så kan flera försörja sig på sitt arbete.
Kvinnor är kraftigt överrepresenterade när det kommer till deltidsarbete.
Förhållandet avspeglar den onda cirkel som upprätthåller de könsrelaterade orättvisorna i hemmet såväl som i arbetslivet. Kvinnor utför alltjämt
det mesta hushållsarbetet och jobbar i gengäld oftare deltid. Arbetsvillkor,
lön och arbetstid påverkar också hur länge man orkar arbeta. Den faktiska
pensionsåldern har ett tydligt samband med klass och i de tyngsta yrkena
även kön. Detta mönster är oacceptabelt och behöver brytas. Det måste
vara möjligt för kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att arbeta heltid och kombinera arbete, föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Det
kräver en rad förbättringar både i arbetslivet och i välfärdssystemen. Vi vill
därför stärka rätten till heltid och minimera de otrygga anställningarna.
Arbetsmiljöarbetet behöver stärkas och inflytandet över den egna arbetssituationen öka. Ansvaret för hemarbete och föräldraskap måste fördelas
jämt mellan kvinnor och män. Vi anser att det är hög tid att väcka frågan
om en generell arbetstidsförkortning.
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Vi menar att arbetstidsförkortningen ska genomföras i en sådan takt
att arbetstagarnas inkomster inte minskar. Det är hög tid att börja dela på
arbetet solidariskt och öka människors möjligheter att växa från produktionsfaktorer till individer och medborgare, med tid och kraft att få kultur, föreningsliv och demokratin att blomstra. Vi föreslår en målmedveten
strategi för att stegvis förkorta arbetstiden från dagens 40 timmar till 30
timmar i veckan. Ett rimlig första steg är att sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 37 timmar per vecka.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar ställning för en lagstadgad normalarbetstid på 37 timmar per
vecka samt
att LO verkar för en lagstadgad normalarbetstid som på sikt blir 30 timmar
per vecka utan månatlig lönesänkning.

14.57
Arbetstidsförkortning, lagstiftad
Hotell- och restaurangfacket avd 02 Stockholm–Gotland
Arbetarrörelsen har alltid arbetat för ett lägre mått för heltid på arbetsmarknaden och nu är det hög tid att väcka frågan igen. Flera försök har gjorts i
olika delar av Sverige genom välvillig politisk majoritet, med goda resultat.
Men frågan om sex timmars arbetsdag, eller 30 timmars arbetsvecka, måste
lyftas mer än så. Den måste bli norm. Det är dags att ta det steg som arbetarrörelsen pratat om länge men aldrig kommit sig för att ta.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att genom lagstiftning sänka heltidsmåttet i Sverige till
30 timmars arbetsvecka.

14.58
8 timmar arbete, 8 timmar fritid och 8 timmar sömn
Pappersindustriarbetareförbundet avd 111 Grycksbo
Det var arbetarrörelsens första arbetstidskrav och 1919, alltså för nästan
hundra år sedan, så beslutade riksdagen om åtta timmars arbetsdag för industriarbetare. Man skulle kunna tro att saker och ting ständigt utvecklas
till det bättre, men under de senaste decennierna har utvecklingen snarare
gått åt andra hållet.
Vi har under senare år bland annat fått se hur något som liknar daglönarsystemet återinförts och hur arbetsgivarna pressar allt mer arbete ur de
anställda. Detta sker inte bara under de ordinarie åtta timmarna utan också
genom mycket övertid, mertid och olika former av beredskapstid. Möjlighet
till vila, eller snarare bristen på sådana möjligheter, har blivit det största arbetsmiljöproblemet för många på svensk arbetsmarknad. Den lagstiftning
som många hoppades skulle förhindra detta, reglerna om dygnsvila, blev i
mångt och mycket en till intet förpliktigande vattvälling.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att i arbetstidslagen införs en icke dispositiv begränsning
av maximal sammanlagd arbetstid under ett dygn samt
att denna arbetstid åtföljs av en lagstadgad sammanhängande vila, utan de
vittgående undantag som i dag tillåts.

14.59
Reglerad dagsarbetstid
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
I arbetstidslagen är veckoarbetstid reglerat, men några regler över dagsarbetstid finns inte. Så i dagens läge kan en arbetstagare schemaläggas på arbetstider där arbetade timmar kan uppgå till tio timmar eller mer, per dag.
Vi föreslår en reglering på max åtta timmars arbete per dag, för en arbetstagare som arbetar heltid. En arbetare som går på deltid, eller timtid, bör ha
större valfrihet då denne har mer fritid att nyttja.
Vi menar att en reglerad dagsarbetstid kommer att bidra till mer tid för
återhämtning samt att det även bidrar till minskad risk för arbetsplatsolyckor.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en reglering av dagsarbetstid i arbetstidslagen samt
att LO ska verka för att en arbetsdag får vara max åtta timmar för en heltidsanställd i arbetstidslagen.

14.60
Mertid gällande deltid/timanställd
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
I arbetstidslagen finns skrivet att du som tim-/deltidsanställd kan arbeta
tvåhundra timmar/år i mertid och detta medför att de personer som enbart är tim-/deltidsanställda används som en arbetskraftsreserv. Det får till
följd att det begränsar möjligheten för deltidsanställda att få heltidstjänster.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att mertidsmåttet i arbetstidslagen begränsas.
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14.61
Sänkt pensionsålder
Pappersindustriarbetareförbundet avd 50 Kvarnsveden
Fler än hälften inom massa- och pappersindustrin jobbar skift. Därför är det
extra viktigt för dem som jobbar i branschen att tänka på den långsiktiga
hälsan. Skiftarbete vänder upp och ned på dygnet och ibland även på en del
av livet. Men det finns både för- och nackdelar. Fördelar med att arbeta skift
kan vara högre lön, fler långledigheter och möjlighet till kreativa lösningar
för barnomsorg. Nackdelar kan vara trötthet, störd sömnrytm, magbesvär
eller svårigheter att ställa om kroppen mellan olika skiftpass. Forskning
visar på samband mellan ohälsa och skiftgång med nattarbete.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att man ska kunna gå ned i arbetstid från 60 års ålder om man under sitt arbetsliv haft ett arbete som inneburit nattskift under totalt 20 år. Tillsätt
en utredning som har till uppgift att ta fram ett regelverk (ovanstående
gäller givetvis alla yrkeskategorier som arbetar nattskift).

Utlåtande motionerna 14.47–14.61
14.47
att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
14.48
att sex timmars arbetsdag ska införas som heltidsmått och att 30 timmars arbetsvecka ska motsvara heltidsarbete.
14.49
att LO ska verka för att vi får sextimmarsdag med fullt betalt, då det inte blir en högre
kostnad än den sjuklönekostnad som arbetsgivaren betalar i dag.
14.50
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att sex timmars arbetsdag, med bibehållen
lön, införs gradvis till 2025.
14.51
att LO principiellt ställer sig positivt till ett införande av sex timmars arbetsdag på sikt
samt
att LO aktivt verkar för mer lagstadgad arbetstidsförkortning.
14.52
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO jobbar för att den lagstadgade
arbetstiden successivt förändras till 30 timmars arbetsvecka, med bibehållen lön.
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14.53
att LO aktivt ska arbeta opinionsmässigt för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen
lön.
14.54
att LO aktivt ska verka för en sänkning av heltidsarbetsmåttet i Arbetstidslagen.
14.55
att LO aktivt arbetar opinionsmässigt för 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.
14.56
att LO tar ställning för en lagstadgad normalarbetstid på 37 timmar per vecka samt
att LO verkar för en lagstadgad normalarbetstid som på sikt blir 30 timmar per vecka
utan månatlig lönesänkning.
14.57
att LO verkar för att genom lagstiftning sänka heltidsmåttet i Sverige till 30 timmars
arbetsvecka.
14.58
att LO verkar för att i arbetstidslagen införs en icke dispositiv begränsning av maximal
sammanlagd arbetstid under ett dygn samt
att denna arbetstid åtföljs av en lagstadgad sammanhängande vila, utan de vittgående undantag som i dag tillåts.
14.59
att LO ska verka för en reglering av dagsarbetstid i arbetstidslagen samt
att LO ska verka för att en arbetsdag får vara max åtta timmar för en heltidsanställd i
arbetstidslagen.
14.60
att LO ska verka för att mertidsmåttet i arbetstidslagen begränsas.
14.61
att man ska kunna gå ned i arbetstid från 60 års ålder om man under sitt arbetsliv
haft ett arbete som inneburit nattskift under totalt 20 år. Tillsätt en utredning som
har till uppgift att ta fram ett regelverk (ovanstående gäller givetvis alla yrkeskategorier som arbetar nattskift).
Motionerna 14.47–14.57 tar alla upp behovet av att korta eller reglera normalarbetstiden. I dagsläget är den lagstadgade veckoarbetstiden för heltid 40 timmar/helgfri
vecka. De historiskt dominerande skälen till krav på olika former av förkortad arbetstid
är förbättrad hälsa, ett rikare socialt och kulturellt liv, ökat umgänge med familj och
vänner och välbehövlig vila och rekreation.
Under 1900-talet och in i 2000-talet har arbetstiden förkortats på olika sätt, både
via lagstiftning och kollektivavtal. Förkortad normalarbetstid, införandet av femdagarsveckan, beslut om föräldra- och studieledigheter och en sänkning av pensionsåldern
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var betydelsefulla beslut på riksdagsnivå. Inom ramen för kollektivavtal har arbetstiden förkortats via till exempel semesteröverenskommelser, förkortad arbetstid för
skiftarbetare och förkortad arbetstid via arbetstidsbanker. På senare tid har det även
startats försök med förkortad veckoarbetstid, så kallade sextimmarsdagar, inom bland
annat vård och omsorg i vissa kommuner.
Dessa olika arbetstidsminskningar har skett under en längre period och inneburit
att arbetstiden förkortats samtidigt som produktiviteten ändå har ökat. Samtidigt har
den lagstadgade normalarbetstiden inte förändrats på över 40 år, och möjligheterna
att via kollektivavtal förkorta arbetstiden ser väldigt olika ut inom olika avtalsområden.
Den politiska diskussionen handlar i dag snarare om att höja pensionsåldern, än att
förkorta arbetslivet.
Den ekonomiska välfärden avgörs av arbetsmängden och produktiviteten. Det vill
säga, hur mycket vi arbetar och vilket värde vårt arbete skapar. Den fackliga kampen
kommer alltid att handla om fördelningen av samhällets ökade tillväxt i reala löner och
kortare arbetstid. Det är alltså en fråga om hur produktivitetsökningen fördelas. Men
valet mellan kortare arbetstid och ökade materiella resurser är nästan ett omöjligt val.
Vi vill ha bägge delarna. Ser man förhållandet över en längre tid, kan man konstatera
att den materiella standarden ökat och arbetstiden blivit kortare.
Det ligger en motsättning i frågan om arbetstiden; vi vill jobba mycket för att ha råd
med vår materiella välfärd, samtidigt som vi vill vara lediga för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Men en arbetstidsförkortning måste alltid betalas på något sätt. En
förkortning av arbetstiden, med exempelvis två timmar i veckan, motsvarar 5 procent
av det reala löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna skatteintäkter räknas
in. Dessutom kommer den service som samhället tillhandahåller i form av dagis, sjukhus, skolor och äldrevård, att minska med 5 procent eftersom personalen där arbetar
två timmar mindre i veckan. Då är valet att antingen acceptera en i motsvarande grad
minskad offentlig service eller höja skatterna. Slutsatsen av detta är inte att arbetstidsförkortningar alltid är felaktiga. Tvärtom visar vår fackliga historia att LO återkommande rest kravet om en kortare arbetstid. Detta kommer även att gälla framöver. Det
gäller bara att försöka genomföra kraven vid rätt tillfälle och i lämplig omfattning.
LOs styrelse tillsatte sommaren 2015 en förbundsarbetsgrupp som har i uppdrag
att se över och uppdatera LOs arbetstidspolitiska målsättningar. Arbetsgruppen ska
avrapportera vid representantskapet hösten 2016. Syftet är att skapa sammanhållna
analyser och strategier inom hela arbetstidsområdet. Normalarbetstidens längd, regler
och möjligheten till inflytande och egen flexibilitet i fråga om arbetstidens förläggning
samt arbetsorganisation och produktionsvillkor är faktorer som påverkar arbetsvillkor
och behov av olika typer av arbetstidsreformer. Genom att göra en aktuell analys av
gruppen arbetares arbetstidsförhållanden, ska arbetsgruppen utvärdera LOs arbetstidspolitiska ställningstaganden och strategier. Tidigare LO-kongresser har fastställt
att den långsiktiga målsättningen är förkortad veckoarbetstid. Den målsättningen ligger enligt styrelsens mening fortfarande fast.
Motionerna 14.47–14.51 första att-satsen yrkar på att LO ska arbeta för sex timmars arbetsdag, snarare än 30 timmars arbetsvecka. I Arbetstidslagen regleras inte
den dagliga arbetstiden, utan veckoarbetstiden för heltid. I enlighet med det regleras
även normalarbetstiden i kollektivavtal baserat på veckoarbetstid. Förutsättningarna
för och önskemålen om arbetstidens förläggning skiljer sig också åt mellan olika branscher. LOs styrelse anser att även om kommande arbetstidsförkortningar kan komma
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att påverka normen för den dagliga arbetstiden bör LOs målsättning för på vilket sätt
arbetstidsförkortningar ska utformas inte vara låst vid denna.
Styrelsens ställningstagande har under de senaste årens kongresser och avtalsrörelser varit att kollektivavtal är att föredra framför lagstiftning. Inom ett flertal förbund
har man genom kollektivavtal kommit överens om arbetstidsförkortningar i olika
former, till exempel förkortad årsarbetstid med möjlighet att spara arbetstidsförkortningen till olika ändamål, däribland utökad semester, ledighet del av dag, pensionsdagar etc. Förkortad arbetstid för skiftarbetare är en fråga som är reglerad i många av
LO-förbundens kollektivavtal. Det är sannolikt att den typen av förkortning av arbetstiden kommer att fortsätta prövas i omförhandlingarna av kollektivavtalen. Flera förbund
har och kommer troligen under kommande avtalsrörelser att förkorta arbetstiden
genom kollektivavtal. Problemet är således inte den långsiktiga målsättningen utan
hur och i vilken takt det är möjligt att nå dit.
I motion 14.58 och 14.59 efterfrågas att LO verkar för en reglering av maximal sammanlagt dygns- och dagsarbetstid i arbetstidslagen. Arbetstidslagen är dispositiv och
det är möjligt att göra avtalslösningar som passar för de branscher som berörs. LOs
styrelse värnar Arbetstidslagens dispositivitet och kan inte ställa sig bakom krav på
icke-dispositiva begränsningar. Oavsett om undantagen från överenskommelser om
dygnsvilan är brott mot kollektivavtalen eller brister i kollektivavtalen bör det hanteras
av de avtalande parterna.
Motion 14.60 vill ändra begränsningsregeln om 200 timmar gällande mertid för deltidsanställda i § 10 Arbetstidslagen. Styrelsens uppfattning är att den semidispositivet
som lagen har i dag är till fylles. Genom nuvarande lösning har varje förbund möjlighet
att anpassa regelverket efter sina branschers förutsättningar.
Motion 14.61 yrkar på att LO tillsätter en utredning för att ta fram ett gemensamt
regelverk för möjlighet till partiell tjänstledighet från 60 års ålder för den som arbetat
nattskift i totalt 20 år. LOs styrelse delar motionärens uppfattning om att skiftarbetare
hör till de arbetstidsvillkor som är slitsamma och kan behöva kompenseras. Däremot
anser styrelsen att möjligheten till regelverk bäst utreds och förhandlas utifrån villkoren i respektive berörda branscher.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 14.47–14.61 besvarade.
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I debatten deltog
Tomas Andersson, Handels
Marta Aguirre, Seko
Theres Andersson, Handels
Lindha Björkner, Handels
Kent Jansson, Handels
Olga Back, Fastighets
Tea Pettersson, Kommunal
Rickard Mellberg, Byggnads
Patrik Strand, Kommunal
Lars-Göran Johansson, Pappers
Torbjörn Johansson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Tomas Andersson, Handels m.fl. yrkande om bifall på motion 14.38,
––Theres Andersson, Handels yrkande om bifall på motion 14.40,
––Lindha Björkner, Handels yrkande om bifall på motion 14.41,
––Kent Jansson, Handels yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på motion 14.42–14.46,
––Olga Back, Fastighets yrkande om bifall till styrelsens utlåtande på motion 14.43,
––Rickard Mellberg, Byggnads m.fl. yrkande om bifall på motion 14.56,
––Thea Pettersson, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motion 14.56 med
tilläggs-att-sats till
–– andra att-satsen i motionen: med bibehållen lön och bibehållna anställningsvillkor,
––Lars-Göran Johansson, Pappers yrkande om bifall på motion 14.58.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtanden på motion 14.56.
Votering begärd av Patrik Östberg, Byggnads.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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14.4 Arbetsmiljö
Motionerna 14.62 andra och sjunde–tolfte att-satserna, 14.63–
14.64, 14.65 tredje och fjärde att-satsen, 14.66–14.67, 14.68
första–tredje och femte–sjunde att-satserna, 14.69–14.75,
14.76 andra och tredje att-satsen, 17.76 fjortonde att-satsen,
14.9 fjärde att-satsen samt 14.17 andra att-satsen
14.62

Nya jobb i ett arbetsliv i utveckling
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Denna motion handlar om schysta villkor för anställda och arbetsgivare, om
vikten av insatser som inte bara räknar jobb, utan också ser nyttan av fler
produktiva arbetstimmar i ekonomin och om politik som främjar arbetsplatsernas förmåga till omställning och som klarar av kompetensförsörjningen.
Förverkligandet av en aktiv jobbpolitik sker i en tudelad arbetsmarknad.
För många arbetstagare fungerar arbetslivet väl, de är en värdefull resurs.
Jobben ger meningsfulla arbetsdagar och utvecklar för framtiden. Arbetsplatserna arbetar för en god arbetsmiljö och arbetets organisering utvecklar
anställdas kompetens och kreativitet.
För många arbetstagare handlar arbetslivet tyvärr om det omvända. Om
att vara tacksam för att över huvud taget ha ett jobb. Om ett arbetsliv där
människor blir betraktade som något utbytbart, snarare än en värdefull resurs.
Många ungas inträde i arbetslivet sker med erbjudanden om subventioner och
skattelättnader. Förmågan att möta förändring med flexibilitet blir snarare liktydigt med att billigt och enkelt använda tillfälliga anställningar eller i värsta
fall exploatera migrantarbetare. Dagens arbetsmarknad skapar stora klyftor.
Ansvaret för villkor och utveckling i arbetslivet vilar i den svenska partsmodellen på fackförbundens och arbetsgivarnas gemensamma engagemang.
Partsmodellen har tjänat Sverige väl och ska värnas. Statliga ingrepp motarbetas. Samtidigt behöver partsmodellen en politisk omgivning som ger stabila och fungerande utgångspunkter. Parterna behöver känna trygghet i att
politiken aktivt agerar mot, inte blundar för, missbruk. Parterna ska veta att
politiken, utan att ta över företagens ansvar eller peta i parternas rätt till självständighet, vill bidra till en arbetsmarknad med god arbetsmiljö, väl fungerande arbetsorganisationer och allas möjlighet att få lära mer i arbetslivet.

Jobbpolitikens roll för schysta villkor på arbetsmarknaden
Tillfälliga anställningar och bemanningsföretag är inslag på en fungerande arbetsmarknad. Däremot får inte inhyrningar och visstidsanställningar
missbrukas och staplas på varandra under långa perioder. Brister i lagstiftningen ska inte möjliggöra för arbetsgivare att först kunna säga upp människor till följd av arbetsbrist för att sedan direkt via bemanningsföretag hyra
in dem igen till samma jobb.
Mångfald, jämställdhet och olika erfarenheter på arbetsplatserna stärker
arbetslivet. Därför behövs nationella insatser som främjar arbetsplatsernas
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partsgemensamma engagemang i dessa frågor. Parternas engagemang för
lönekartläggningar och jämställdhetsplaner är värdefulla verktyg som behöver få större genomslag. Diskriminering och kränkande särbehandling ska
motverkas med såväl lagar som insatser för att öka människors medvetenhet.
Erfarenheter och kunskaper samlade under ett långt arbetsliv är tillgångar
på arbetsmarknaden och ska inte innebära ökad risk för långtidsarbetslöshet.
Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige. Därför behöver Lex Laval avskaffas och ersättas med regelverk som möjliggör att svenska kollektivavtal
ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Utstationerad arbetskraft ska ges rättigheter i enlighet med svenska kollektivavtal. Migrationsverket ska granska
och kontrollera de företag som godkänts för att anställa migrantarbetare.
Avtalsenliga löner ska betalas och överenskomna arbetsvillkor hållas. Missbruk skadar majoriteten seriösa företagare och ska bestraffas.
Sociala villkor i enlighet med kollektivavtal ska kunna säkerställas när
staten och kommunsektorn handlar upp varor och tjänster. Sverige behöver
en strategi som främjar sociala villkor och innovationer vid upphandling.
Sverige bör också ratificera ILO-konvention 94.
Jobbpolitikens roll för allas rätt till ett utvecklande arbetsliv
Varje anställds rätt till en god arbetsmiljö bygger upp en fungerande svensk
arbetsmarknad. De arbetsplatser som försliter, skadar och pressar människor
psykiskt skadar hela arbetsmarknaden. Brister i arbetsmiljön minskar antalet produktiva timmar och slår ut många människor från arbetsmarknaden.
Därför är arbetsmiljöarbetet på varje enskild arbetsplats en omistlig del
av en väl fungerande arbetsmarknad. Sveriges arbetsplatser behöver stöd
av nationella arbetsmiljösatsningar. Det behövs ökade resurser till arbetsmiljöinspektioner och skärpta sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot
arbetsmiljö- och arbetstidsregler. Arbetsmiljöverket behöver ha kapacitet
att utveckla och uppdatera föreskrifter. Kunskapen om arbetsmiljöbrott
behöver bli större hos polis och åklagare.
Skärpta kontroller och uppföljningar av arbetsplatsernas arbetsmiljö behöver ske balanserat med förstärkt utvecklingsarbete. Resurserna till utbildning av såväl skyddsombud som chefer med ansvar för verksamheter och
personal behöver öka. Pressen och stressen på arbetsplatserna ökar. Därför
behöver resurser öronmärkas för utbildningar i psykosocial arbetsmiljö.
Staten bör lyfta ut sjuklöneansvaret från företagen då det fördyrar och
riskerar att sortera ut mer än det hjälper utvecklingen. I stället bör arbetsplatserna få en reell funktion i myndighetssamverkan för att hitta fungerande lösningar för människors rehabilitering i jobbet eller på arbetsmarknaden som helhet.
Fler arbetsplatser måste få tillgång till kvalificerad företagshälsovård.
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Därför bör tanken
prövas att låta Arbetsmiljöverket få ett tydligt uppdrag och riktade resurser
för att med expertis understödja det förebyggande arbetet.
Sverige behöver en omedelbar strategi för nolltolerans av dödsolyckor i
arbetslivet. Strategin ska tas fram i samverkan med parterna.
Utveckling av verksamheternas och arbetets organisering är avgörande
för såväl företagens konkurrenskraft som villkoren för människors arbets-
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vardag. Forsknings- och utvecklingsresurser behöver riktas till att främja
parternas engagemang för konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för
produktionens och arbetets organisering. Sverige behöver inrätta ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum för produktiva och hållbara
arbetsorganisationer. Centret kan bli ett nav för forskning och handfast
utvecklingsarbete, i nära samverkan med företag och arbetsmarknadens
parter.
Lärande i arbetslivet handlar om utveckling av arbetsmarknadens största
resurs – de miljontals kvinnor och män som är i arbete. Kompetensutveckling i arbetslivet betyder framgång i strävan efter att låta kunskap snarare
än försämrade arbetsvillkor vara ledstjärna för internationell konkurrenskraft. Mångkunnighet ger arbetsplatser förmåga att hantera inre omställningskrav när till exempel efterfrågan rör sig upp och ned med order- och
konjunkturläge. Påbyggda kompetenser ger rörlighet och i omställningen
rekryterande arbetsplatser mer kunskap och erfarenhet. Det förebygger risken för långvariga arbetslöshetsperioder och är en nyckel till framgång i
arbetsmarknadsinriktad rehabilitering.
Politiken behöver se det stora värde som lärande i arbetslivet skapar för
hela samhället. Lärande i arbetslivet kan inte längre bara uppfattas som
personalutbildning som arbetsgivare eller enskilda får sköta efter eget tycke
och plånbok. Sverige måste nå längre.
Sverige behöver en infrastruktur för lärande i arbetslivet. Det krävs nationella insatser, som sker i samverkan med parterna på arbetsmarknaden även
inom det privata näringslivet, för att ge väsentligt fler människor tillgång
till kompetensutveckling. Arbetsplatserna behöver i sin närhet känna stöd
i hur genomförandet av kompetensutveckling kan ske. Genomförandestöd
kan också komma till nytta för parternas medverkan i projekt finansierade
via Europeiska Socialfonden.
Nationella resurser ska finnas tillgängliga för att stödja arbetsplatsernas
finansiering av kompetensutvecklingen. På sikt bör arbetsplatsernas möjligheter att få göra avskrivningar för investeringar i personalutbildning eller
ett system för kompetensförsäkring prövas.
I det nära perspektivet bör resurser riktas till lösningar för att använda
kompetensutveckling vid ekonomisk nedgång – då tiden, men inte resurserna, finns på arbetsplatserna. Staten bör utreda möjligheten att utveckla
lösningar motsvarande IF Metalls idé om ”100-lappen”, det vill säga att staten
skjuter till runt en hundralapp i timmen för kompetensutveckling av arbetstagare som annars riskerar att bli uppsagda. Det nyligen beslutade systemet
om statligt stöd till korttidsarbete vid allvarliga kriser bör också innehålla
resurser till arbetsplatsernas kompetensutveckling. Svensk arbetsmarknad
mår bättre av utveckling än av att arbetsplatser tappar kompetens och arbetstagare förlorar jobben.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna på
arbetsmarknaden medverka till att lagen om anställningsskydd (LAS)
justeras så att det inte är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra under långa perioder (behandlas under dagordningspunkten 14.2),
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att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna medverka till nationella insatser som främjar arbetsplatsernas åtgärder för
jämställdhet och mångfald,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Lex Laval rivs upp i syfte att
svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige samt att utstationerad arbetskraft ska ges rättigheter i enlighet med svenska kollektivavtal (behandlas under dagordningspunkten 14.1),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Migrationsverket ges ett tydligt uppdrag att granska och kontrollera de företag som godkänts för att
anställa migrantarbetare (behandlas under dagordningspunkten 17.6),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en nationell strategi för offentlig upphandling omfattar att sociala villkor i enlighet med kollektivavtal ska kunna säkerställas (behandlas under dagordningspunkten
17.5),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att Sverige ratificerar ILO-konvention 94 (behandlas under dagordningspunkten 15),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en nationell arbetsmiljöstrategi
tas fram i samverkan med parterna och att strategin uppmärksammar
behovet av insatser för den psykosociala arbetsmiljön,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att öka resurstilldelningen i syfte
att öka omfattningen av arbetsmiljöinspektioner samt att påföljderna
skärps vid överträdelser av arbetsmiljö- och arbetstidslagarna,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utbildning om arbetsmiljölagstiftning blir obligatorisk på Polishögskolan,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att resurserna ökar till arbetsmiljöutbildningar,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för nolltolerans
mot dödsolyckor i arbetslivet tas fram i samverkan med parterna,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att satsningar genomförs för att
stärka arbetsplatsernas tillgång till företagshälsovård och för att utveckla
det förebyggande arbetsmiljöarbetet,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att forsknings- och utvecklingsresurser riktas till att främja parternas engagemang för konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för produktionens och arbetets organisering
(behandlas under dagordningspunkten 17.5.3),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för kompetensutveckling tas fram i samverkan med parterna på arbetsmarknaden (behandlas under dagordningspunkten 14) samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att staten medverkar till finansieringen av arbetsplatsernas insatser för kompetensutveckling (behandlas
under dagordningspunkten 14).
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14.63
Arbetsmiljöforskning
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
2006 vann Alliansen valet. En av de första åtgärderna man gjorde var en
låglönesatsning som skulle gå ut över arbetsmiljön. En sådan förändring
skulle synas i Arbetslivsinstitutets forskning, därför såg man till att snabbt
lägga ner Arbetslivsinstitutet 1 juli 2007. Konsekvensen blev att ovärderlig
forskning och kompetens gick förlorad vilket i slutänden drabbade arbetstagarna, främst utsatta och marginaliserade grupper.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att man verkar för att öka anslaget till arbetsmiljöforskning.

14.64
Arbetslivsforskning på kvinnor
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
LO har under en lång tid bakåt haft fokus på arbetslivsforskning inom bland
annat kemikaliers påverkan på kvinnor och män men även belastningsskador. Sen Arbetslivsinstitutet lades ned har forskning kring arbetarnas arbetsmiljö stagnerat eller försvunnit helt. I dag är det i princip inga studier eller
forskningsprojekt som bedrivs kring dessa frågor. Forskning kring kvinnors
arbetsbelastning är en viktig fråga för oss i Handelsanställdas förbund och
vi skulle därför vilja se att LO arbetade för den frågan. Vi behöver komma
till rätta med arbetslivsforskningen och en fungerande företagshälsovård för
att kunna hjälpa våra medlemmar till en sund och hälsosam arbetssituation.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att forskning kring kvinnors arbetsbelastningar skapas,
att LO ska verka för att möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning
återskapas samt
att LO ska verka för att företagshälsovård som är kvalitetssäkrad ska omfatta alla.

14.65
Förutsättningar för en jämlik hälsa
Kommunalarbetareförbundet
En jämlik hälsa står på två ben. Det ena benet handlar om hur vi upprätthåller en god hälsa bland hela befolkningen. Det kräver hänsyn till en rad
olika faktorer som påverkar hälsan, däribland utbildning, fritid, miljö, arbetsmarknad och arbetsliv. Det andra benet är hur människor ska tas om hand
och förhoppningsvis tillfriskna om de väl insjuknar. På båda dessa områden
förekommer stora ojämlikheter som särskilt drabbar Kommunals medlemmar. Sambandet mellan hälsa och socioekonomiska villkor är mycket starkt.
Det kräver aktiva personalpolitiska reformer och en jämlik hälso- och sjukvård som behandlar alla efter behov.
Klasskillnaderna i vårdtillgänglighet, vårdkvalité och förutsättningar att
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tillfriskna från allvarliga sjukdomar har ökat avsevärt sedan 90-talet. Dödligheten i hjärtkärlsjukdom är fem gånger högre bland kvinnor med enbart
grundskoleutbildning jämfört med kvinnor med eftergymnasial utbildning.
Cancersjukvården är ett annat vårdområde där det föreligger grova skillnader i dödlighet mellan tjänstemän och arbetare. För lågutbildade kvinnor
har dödligheten bara minskat med 3 procent, medan dödligheten bland
kvinnor med eftergymnasial utbildning har minskat med hela 41 procent.
Flera svåra sjukdomar kan i sin tur bero på brister i arbetsmiljö och
villkor. Små möjligheter att påverka arbetssituationen i kombination med
alltför höga krav, låg kontroll, press, obalans mellan ansträngning och belöning, lågt stöd i arbetet, små möjligheter till utveckling i arbetet, osäkerhet
i anställningen, nattarbete eller långa arbetsveckor är alla faktorer som kan
leda till att personer utvecklar hjärtkärlsjukdomar. Andra allvarliga sjukdomar som orsakas av en eller flera av de uppräknade faktorerna är stroke och
högt blodtryck samt depressionssymptom och utmattningssyndrom. I vårdoch omsorgsarbetet är alla dessa problem vardag. Flera andra grupper i LO,
särskilt de kvinnodominerade, har arbetsförhållanden som kännetecknas
av lågt inflytande i kombination med höga krav.
En mycket hög andel av Kommunals medlemmar i både barnomsorg,
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården upplever ofta jäkt och psykisk
ansträngning i arbetet. Tidspressen kan innebära att medlemmar ofta hoppar över lunchraster eller att de inte hinner gå på toaletten. Anställda i
hemtjänsten har oftare än andra grupper problem med att ta kortare raster.
Förklaringen är bortrationaliseringar av informella raster i jakt efter minuter som ska gå till direkt omsorg.
Tidsbristen leder ofta till att anställda i vård och omsorg kan känna samvetsstress som på sikt kan leda till utbrändhet. Samvetsstress handlar om
dåligt samvete som en följd av den börda som anställda upplever att de bär,
när de utsätts för prioritering mellan svårbegripliga riktlinjer samtidigt som
de kämpar för att göra sitt bästa för vård- och omsorgstagaren. Tidsramar
har starkt begränsat anställdas utrymme att utföra sitt arbete på sätt som
möter vård- och omsorgstagarnas förväntningar och samhällets värderingar,
vilket resulterar i att anställda känner sig bakbundna.
Konsekvenserna visar sig extra tydligt i sjukskrivningstalen på Kommunals avtalsområde, som är nästan dubbelt så höga som inom vård- och
omsorgssektorn i sin helhet. Den vanligaste orsaken för sjukskrivning är
psykiska diagnoser som utmattningssyndrom. Vård- och omsorgsarbetare
som undersköterskor och barnskötare toppar överlag sjukskrivningstalen
på arbetsmarknaden.
Ur Kommunals perspektiv är det tydligt att otillräcklig bemanning och
starkt försämrad psykosocial arbetsmiljö ligger bakom den relativt stora
ohälsa medlemmarna drabbas av. Under senare år har politiker i kommuner
och landsting tenderat att delegera allt personalpolitiskt ansvar till chefer
på arbetsplats- eller enhetsnivå, samtidigt som budgeten slimmats och cheferna ålagts att hålla budgeten varje månad. Resultatet blir att chefernas
handlingsutrymme begränsas och långsiktiga lösningar omöjliggörs.
När personalen i vård och omsorg inte ges möjlighet att göra sitt jobb på
det sätt som de bedömer är bäst försämras både vård- och omsorgskvalitén
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och deras egen hälsa. Till följd av detta funderar en stor andel anställda på
att lämna branschen och sitt yrke, vilket skulle ha negativa konsekvenser
för personalförsörjningen. Statistiska centralbyrån uppskattar bristen på
utbildade undersköterskor år 2035 till 160 000 personer.
När kvalitet och tillgänglighet i vården och omsorgen inte räcker till pressar det kvinnor att ta på sig ett större ansvar för sina anhöriga. Sedan slutet
på 1980-talet har det skett en förskjutning från formell till informell vård.
Under perioden har andelen anhörigvårdare, majoriteten kvinnor (döttrar),
ökat med 90 procent eftersom hemtjänst och äldreomsorg inte täcker behoven. Detta skapar en negativ spiral som kan vara en del av förklaringen
till att kvinnors sjukskrivningstal överlag ökar i högre utsträckning än männens. Situationen kräver att LO driver på för universella reformer, då politiken i dag enbart levererar marknadslösningar som adresserar medelklassens
”livspussel” men inte arbetarkvinnornas växande ohälsa.
Många av faktorerna bakom hälsoklyftor är möjliga att påverka. För att
en jämlikare hälsoutveckling ska bli möjlig krävs satsningar som minskar
klyftor som beror på socioekonomisk tillhörighet. Inom vård- och omsorgssektorn kan ohälsa förebyggas genom en rad olika insatser: till exempel borde
bemanningsnivån anpassas till enskilda servicetagares behov och den borde
också uppfylla verksamhetens krav på kvalitet, kontinuitet, och kompetens.
Arbetsplanering och schemaläggning ska vara rimlig och förutsägbar med
hänsyn tagen till anställdas behov av fritid, familjeliv och vardagsplanering.
Kommunals medlemmar dubbelbestraffas i och med att de ofta har en
sämre hälsa än tjänstemän och heller inte får tillgång till lika god vård och
omsorg. Samtidigt är Kommunals medlemmar bärare av den hälso- och
sjukvård som hela samhället drar nytta av. För att förbättra hälsan på djupet
är personalpolitiska åtgärder en nyckelfråga.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för en utveckling till ekonomiskt bärkraftiga kommuner och
landsting (behandlas under dagordningspunkten 17.1),
att LO verkar för ökade generella statsbidrag i stället för den allt större floran av riktade och svåråtkomliga statsbidrag (behandlas under dagordningspunkten 17.1),
att LO verkar för att kommuner och landsting driver en aktivare och mer
insiktsfull personalpolitik, med kvalitet, jämställdhet och hälsa i fokus
samt
att LO verkar för att bemanningen i vård- och omsorgssektorn anpassas till
verksamhetens krav på kvalitet, kontinuitet, hälsa och kompetens.
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Utlåtande motionerna 14.62 andra och sjunde-tolfte attsatserna, 14.63–14.64, 14.65 tredje och fjärde att-satserna
samt 17.76 fjortonde att-satsen
14.62 andra och sjunde–tolfte att-satserna
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna medverka till
nationella insatser som främjar arbetsplatsernas åtgärder för jämställdhet och
mångfald,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en nationell arbetsmiljöstrategi tas fram
i samverkan med parterna och att strategin uppmärksammar behovet av insatser
för den psykosociala arbetsmiljön,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att öka resurstilldelningen i syfte att öka
omfattningen av arbetsmiljöinspektioner samt att påföljderna skärps vid överträdelser av arbetsmiljö- och arbetstidslagarna,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utbildning om arbetsmiljölagstiftning
blir obligatorisk på Polishögskolan,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att resurserna ökar till arbetsmiljöutbildningar,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att en strategi för nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet tas fram i samverkan med parterna samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att satsningar genomförs för att stärka
arbetsplatsernas tillgång till företagshälsovård och för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
14.63
att man verkar för att öka anslaget till arbetsmiljöforskning.
14.64
att LO ska verka för att forskning kring kvinnors arbetsbelastningar skapas,
att LO ska verka för att möjligheten till en samlad arbetsmiljöforskning återskapas
samt
att LO ska verka för att företagshälsovård som är kvalitetssäkrad ska omfatta alla.
14.65 tredje och fjärde att-satserna
att LO verkar för att kommuner och landsting driver en aktivare och mer insiktsfull
personalpolitik, med kvalitet, jämställdhet och hälsa i fokus samt
att LO verkar för att bemanningen i vård- och omsorgssektorn anpassas till verksamhetens krav på kvalitet, kontinuitet, hälsa och kompetens.
17.76 fjortonde att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för
satsningar som stärker arbetsplatsernas möjligheter att förebygga och åtgärda
arbetsmiljöproblemen såsom arbetsplatsolyckor, förslitningsskador och psykosocial ohälsa.
I motionerna 14.62–14.64 samt 14.65 tas olika behov för att få till nya jobb i ett arbetsliv i utveckling ur ett jämställt och mångfaldsperspektiv, däribland frågor som rör
jämställdhet, arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetslivsforskning och frågor inom rättsväsen-
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det. Motionärerna pekar på viktiga aspekter i arbetslivets utveckling och samhällets
tillsyns- och rättsvårdande ansvar. Arbetsmiljöproblemen har i dag blivit alltmer komplexa. Dessutom leder internationaliseringen till en ökad rörlighet och till en arbetsmarknad som i praktiken omfattar hela den Europeiska unionen.
I motion 14.62 andra att-satsen, betonas vikten av att parterna medverkar till nationella insatser som främjar arbetsplatsernas åtgärder för jämställdhet och mångfald. Ett
arbetsliv där vissa grupper marginaliseras och har sämre villkor än andra undergräver
situationen för arbetarkollektivet i stort. Därför är det mycket viktigt att parterna samverkar på såväl nationell som lokal nivå för att göra arbetslivet inkluderande.
Det handlar som motionären påpekar dels om lagstiftningsverktyg som lönekartläggningar, dels om jämställdhets- och mångfaldsplaner. Den sittande regeringen har
lovat att återinföra årliga jämställdhetsplaner. Det handlar också om att via utbildning,
diskussioner och opinionsarbete öka parternas medvetenhet om vikten av jämställda
och rättvisa arbetsplatser. På ett nationellt plan finns också ett behov av kontinuerliga
samtal på trepartsnivå för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv. LO har begärt att regeringen inrättar ett forum där parterna och regeringen kan diskutera och utveckla strategier för att skapa jämställda, icke-diskriminerande och rättvisa arbetsplatser.
I motion 14.62 sjunde att-satsen, föreslås att LOs styrelse ska verka för att en nationell arbetsmiljöstrategi tas fram i samverkan med parterna och att strategin uppmärksammar behovet av insatser för den psykosociala arbetsmiljön.
Regeringen presenterade den 1 februari 2016 en nationell arbetsmiljöstrategi. Under
2015 hade arbetsmarknadsdepartementet tre seminarier och ett antal samråd med
arbetsmarknadens parter om arbetsmiljöstrategin. Strategin omfattar bland annat insatser för den psykosociala arbetsmiljön och att införa ett nytt dialogforum för arbetsmiljö
för en kontinuerlig dialog med arbetsmarknadens parter och uppföljning av arbetet med
strategin.
I motion 14.62 åttonde att-satsen, yrkas att LO under kongressperioden ska verka
för att öka resurstilldelningen i syfte att öka omfattningen av arbetsmiljöinspektioner
samt att påföljderna skärps vid överträdelser av arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.
Arbetsmiljöverket har i årets budget fått 60 miljoner kronor mer i förvaltningsanslag.
Regeringens ambition är att den nya nivån på budgeten ska gälla hela mandatperioden.
Dessa pengar är avsedda att bidra till att det blir fler inspektörer och mer inspektioner
och riktade insatser på en rad områden. Trots detta anser LO att budgeten inte är i nivå
med behovet och att ytterligare förstärkningar krävs.
Angående påföljder, så ersattes den första juli 2014 straff med sanktionsavgift för
ett stort antal av Arbetsmiljöverkets regler. Ännu vet vi inte om sanktionsavgifter medför en bättre laglydnad. LO följer utvecklingen och troligen behöver fler regler förses
med sanktionsavgift. En del sanktionsavgifter kan behöva höjas. Vad gäller arbetstidslagen så övertas denna av många kollektivavtal, vilket LO förordar. Arbetsmiljöverket
ges emellertid i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö en större möjlighet
att ingripa när arbetstider riskerar ohälsa.
I motion 14.62 nionde att-satsen, yrkar motionärerna att LO under kongressperioden
ska verka för att Polishögskolan inför obligatorisk utbildning inom arbetsmiljölagstiftningens område.
LO har länge drivit frågan om behovet av arbetsmiljölagstiftning som ett obligatorium i polisutbildningen och frågan om polisens utbildning behandlades även vid
föregående LO-kongress (2012). Styrelsen kan konstatera att en del positivt har skett

P u n k t 1 4 – V å r a a r b e t spla t s e r

| 255

under kongressperioden, men inte tillräckligt. I dag finns en obligatorisk utbildning i
utredningsteknik gällande arbetsmiljöbrott men i övrigt är det som genomförs för polisaspiranter endast kortsiktiga utbildningsinsatser inom polisdistrikten.
I motion 14.62 tionde att-satsen, yrkas att LO under kongressperioden ska verka för
att resurserna ökar till arbetsmiljöutbildningar.
Fram till 2007 finansierades arbetsmiljöutbildningen med statliga medel via
Arbetslivsinstitutet. Under perioden 2009–2015 hade LO och Svenskt Näringsliv en
överenskommelse om former för finansieringen och hur mycket medel som skulle
avsättas. En ny uppgörelse har trätt i kraft avseende perioden 2016–2018 och kan ses
som en resursförstärkning vad gäller medlens storlek. LO anser att det är av största vikt
att hitta stabilitet och långsiktighet. Därför kommer LO att verka politiskt för att säkerställa en statlig finansiering av arbetsmiljöutbildningarna.
I motion 14.62 elfte att-satsen, vill motionärerna att styrelsen ska verka för att en
strategi för nolltolerans mot dödsolyckor i arbetslivet tas fram i samverkan med parterna.
Regeringen har i sin arbetsmiljöstrategi aviserat en nollvision mot dödsolyckor i
arbetet. Styrelsen bejakar detta även om det från fackföreningsrörelsens sida är orubbligt att det är nolltolerans mot alla dödsolyckor på grund av arbetet som gäller.
I regeringens strategi införs även ett nytt dialogforum för arbetsmiljö med arbetsmarknadens parter. LO ser positivt på detta. Krav och regler från regeringen får enbart
effekt om parterna är delaktiga och är med och ser till att de efterlevs.
I motion 14.62 tolfte att-satsen, samt motion 14.64 tredje att-satsen, yrkar motionären att LO under kongressperioden ska verka för att fler satsningar genomförs för att
stärka arbetsplatsernas tillgång till företagshälsovård och för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt att företagshälsovården ska omfatta alla.
Motionären anser att fler arbetsplatser måste få tillgång till kvalificerad företagshälsovård och att det förebyggande arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. Därför bör
tanken prövas att låta Arbetsmiljöverket få ett tydligt uppdrag och riktade resurser för
att med expertis understödja det förebyggande arbetet.
Styrelsen anser att det krävs förebyggande arbetsmiljöåtgärder där arbetet anpassas till individens förutsättningar för att vi ska klara våra sysselsättningsmål och målet
att fler ska kunna vara kvar i arbetslivet längre. För detta krävs tillgång till expertkompetens där olika vetenskapliga discipliner samverkar. LOs uppfattning är att alla arbetstagare ska ha tillgång till en kvalificerad företagshälsovård. Detta finns även med i
LOs långsiktiga mål fram till 2028. LO har länge krävt att Sverige ska leva upp till ILOs
konvention 161 om företagshälsovård för alla som Sverige har ratificerat.
I motion 14.63 samt i motion 14.64 andra att-satsen, föreslås LO-kongressen besluta
att LO ska verka för att ett samlat och ökat anslag till arbetsmiljöforskning.
Under hösten 2016 förväntas regeringen lägga en forskningspolitisk proposition. I
en skrivelse till regeringen den 27 oktober 2015 menar LO att det krävs en kraftig förstärkning av den infrastruktur som identifierar problem, finansierar, forskar, förmedlar
kunskaper och nyttiggör forskning inom arbetslivets område. LO framförde också ett
stort behov av att inrätta ett oberoende nationellt center för arbetslivsfrågor. Mycket
återstår att göra inom detta område.
I motion 14.64 första att-satsen, föreslås LO-kongressen besluta att LO ska verka för
att forskning kring kvinnors arbetsbelastningar genomförs.
Forskning kring kvinnors arbetsbelastning bedrivs vid ett antal institutioner både
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i Sverige och internationellt. Vad som oftast saknas är att forskare och de berörda på
arbetsplatsen tillsammans formulerar problemen och tillsammans söker efter lösningar
så att det verkligen blir förbättringar. Vi behöver återgå till en tradition där arbetsmarknadens parter och forskningen tillsammans formulerar och löser problem.
I motion 17.76 fjortonde att-satsen, föreslår motionären att ge styrelsen i uppdrag
att i linje med vad som beskrivs i motionen verka för satsningar som stärker arbetsplatsernas möjligheter att förebygga och åtgärda arbetsmiljöproblemen såsom arbetsplatsolyckor, förslitningsskador och psykosocial ohälsa.
Svensk industri är utsatt för stark konkurrens och marginalerna för misstag är som
regel små. Företagsledningar måste vara skickliga på att utveckla uthållig konkurrens.
Avgörande för att lyckas är löntagarens trygghet, hälsa, utveckling och arbetsglädje.
Människor som mår bra presterar helt enkelt bättre. Det är avgörande för verksamhetens förmåga att utveckla rätt produkter, tjänster och produktionsprocesser.
Motionären tar upp en rad åtgärder för att minska olyckor och ohälsa. Styrelsen
håller med om att dessa behövs. Ett nytt avtal har nyligen tecknats där AFA finansierar
arbetsmiljöutbildning. Tillgång till riktig företagshälsovård är en ständig prioritering
där styrelsen vill hitta en varaktig lösning. Förslaget om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för att en arbetsplats ska hinna ställa om till god arbetsmiljö är dock styrelsen
tveksamma till.
Styrelsen är överens med motionären om att stärka Arbetsmiljöverkets budget. I det
rådande politiska läget är det dock osäkert om förstärkningen i 2016 års budget håller
i sig. Styrelsen anser att man tyvärr inte kan lita på att staten hjälper oss att nå en god
arbetsmiljö.
Grunden för att nå en god arbetsmiljö är ett lokalt starkt fack. Det behövs kunniga
fackligt förtroendevalda som i samverkan med arbetsgivaren planerar och organiserar
verksamheten. IF Metall formulerade mot slutet av 00-talet Hållbart arbete. Det konceptet kopplar ihop utveckling och trygghet i jobbet med företagens behov av konkurrenskraft och kompetensförsörjning. I projektet Produktionslyftet finns goda erfarenheter
av konceptet Hållbart arbete, som bland annat resulterat i ett socialt Lean.
Motionären föreslår att LO ska verka för att ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum med syftet att utveckla produktionsmodeller som kännetecknas av ökad produktivitet och hälsosamma arbetsmiljöer. LO har fört fram en liknande idé inför arbetet
med regeringens forskningspolitiska proposition. LO är också intresserade av nätverket
Arbetsplatsnära FoU.
De effektivaste åtgärderna för att komma till rätta med arbetsplatsolyckor, förslitningsskador och psykosocial ohälsa är att fack och arbetsgivare tillsammans planerar
och organiserar verksamheten. Där kan ett nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum ge mycket värdefulla bidrag till lösningar.
Motion 14.65 beskriver behovet av strategier för att skapa en jämlik hälsa, i ett
samhälle där god hälsa åter har kommit att bli en klassfråga och ett arbetsliv där stora
grupper arbetar under stor press med små resurser. LOs styrelse instämmer med
motionärens analys av behovet av en bred strategi för att minska de sociala hälsoklyftorna som har negativa konsekvenser för såväl den enskilda som för hela samhället.
Det är tydligt att kvinnor i LO-yrken drabbas hårt, särskilt av psykosocial ohälsosam
arbetsmiljö och arbetssjukdomar, medan män i LO-yrken är utsatta i fråga om arbetsskador och dödsolyckor.
Motionären yrkar på att LO ska verka för att kommuner och landsting ska driva
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en aktiv och insiktsfull personalpolitik och att verka för att bemanningen i vård- och
omsorgssektorn är tillräcklig.
Å ena sidan anser LOs styrelse att förbunden själva bör ansvara för att driva personalpolitiska frågor inom sina avtalsområden. I så motto faller motionärens yrkanden
utanför LOs uppdrag.
Å andra sidan har arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetsvillkor inom välfärdstjänsterna en direkt påverkan på kvaliteten och tillgängligheten på den välfärd som ges
till medborgarna. LO har under den senaste kongressperioden tagit fram ett handlingsprogram för omsorgstjänsterna, Med omsorg om det gemensamma. Där ställer LOs styrelse krav på bland annat större utvecklingsmöjligheter och inflytande för de anställda
inom omsorgstjänsterna. För att klara det stora rekryteringsbehov som finns inom den
offentliga välfärden krävs stora satsningar på förbättrade arbetsvillkor och förbättrad
arbetsmiljö för de anställda. Handlingsprogrammet betonar också vikten av nya styrningsmodeller inom välfärdstjänsterna, eftersom New Public Managment-modeller
tenderar att skapa en situation där anställda upplever en stor stress, men samtidigt har
mycket litet inflytande över sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation.
I 2016 års kongressrapport kräver LO att statsbidragen till kommuner och landsting
höjs och indexeras och att en del av höjningen används till en permanent höjning av
bemanningen inom bland annat äldreomsorgen.
LO deltar i kontinuerliga trepartsmöten med Arbetsmiljöverket för att driva
LO-kollektivets intressen i fråga om arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. Bland annat
är LO representerat i myndighetens referensgrupp för kvinnors arbetsmiljö. I början av
2016 presenterade regeringen en ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet
2016–2020. Där lyfter man fram tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor
och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö.
LO kommer att vara aktivt engagerat i Arbetsmiljöverkets genomförande av den nya
strategin och driva på för att åtgärderna för att förbättra LO-medlemmars arbetsmiljö
ger verkligt resultat.
LOs styrelse anser också att problembeskrivningen i motion 14.65 bör hanteras
inom ramen för en ny jämlikhetsutredning på LO.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.62 andra, nionde–tolfte att-satserna, 14.63, 14.64, 14.65
tredje och fjärde att-satsen och 17.76 fjortonde att-satsen samt
att anse motion 14.62 sjunde och åttonde att-satsen besvarade.
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14.66
Tvärfackligt arbetsmiljöarbete
Industrifacket Metall avd 10 Dalarna
Åtta år av borgerligt styre ledde till kraftiga försämringar inom arbetsmiljöarbetet i Sverige. Man lade ned Arbetsmiljöinstitutet, som forskade kring
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar med syfte att kunna förebygga dessa.
Man sänkte anslagen till Arbetsmiljöverket som lett till färre inspektörer
och därmed färre inspektioner och man sänkte anslagen till företagshälsovården. Man sänkte nivån på Sveriges arbetsmiljöarbete så till den milda
grad att vi inte längre nådde upp till internationella krav enligt International Labour Organisation (ILO).
Detta gjorde att våra skyddsombud fick ta ett enormt ansvar ute på våra
arbetsplatser och för medlemmarna. Många skyddsombud avsade sig sina
uppdrag på grund av att ansvaret blev för tungt, då de ofta fann sig otillräckliga och mycket ensamma. Inget stöd fanns att tillgå från Arbetsmiljöverket. Ett starkt behov av samverkan mellan skyddsombuden väcktes för
utbyte av erfarenheter och för att stötta varandra. Efterfrågan på tvärfackliga nätverksträffar började växa sig starkt, men vem skulle betala? Eftersom
arbetsmiljöarbetet går över förbundsgränserna ansåg flera skyddsombud,
men även någon förbundsavdelning, att LO och LO-distrikten skulle hålla
i detta tvärfackliga nätverksarbete. Det visade sig inte vara helt oproblematiskt då detta inte var en prioriterad fråga från LOs sida.
Efter regeringsskiftet håller arbetsmiljöarbetet på att utvecklas och stärkas, men det kommer att ta tid att komma upp i den nivå Sverige befann sig
på innan, och behovet av ett tvärfackligt arbetsmiljöarbete och nätverkande
mellan skyddsombuden kvarstår.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för ett ökat tvärfackligt arbetsmiljöarbete i syfte att stärka skyddsombuden samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmiljöfrågorna ska vara
en prioriterad fråga för LO.

14.67
Regionala skyddsombuds befogenhet
Byggnadsarbetareförbundet region Stockholm–Gotland
Det ska inte finnas något hinder om det inte finns medlemmar på arbetsplatsen som är ansluten till avdelningen eller sammanslutningen. Det regionala
skyddsombudet ska även registreras på företag som saknar skyddsombud och
inte har några medlemmar, men då ha som mål att få igång ett organiserat
arbetsmiljöarbete i företaget. Detta för att arbetsplatser utan medlemmar
inte ska ha en sämre arbetsmiljö och förutsättningar att få igång ett fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.
Regionala skyddsombud är en part på arbetsmarknaden och behövs på
alla arbetsplatser och framförallt på de företag som är små och medelstora
där oftast kunskapen saknas bland chefer och medarbetare och där man
inte har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
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Vi har i dag många företag som kommer från andra länder och som inte
har koll på vår lagstiftning och här kan de regionala skyddsombuden vara ett
stort stöd och hjälp för dessa företag. Man ser även att arbetsmarknaden håller
på att förändras genom att de små och medelstora företagen ökar i antal och
att de större företagen säljer bort delar av sina entreprenader och minskar på
egen personal. Regionala skyddsombud är finansierade av statliga bidrag och
gör en insats för arbetsmiljön där det inte finns någon arbetsmiljöorganisation och det är därför viktigt att de kommer in på alla arbetsplatser som inte
har en fungerande arbetsmiljöorganisation.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till alla arbetsplatser inom
sitt avtalsområde.

14.68
Arbetsmiljö
Handelsanställdas förbund
Arbetares ställning i arbetslivet kan enkelt utläsas av hur stor andel av de
värden som produceras man får ta del av. Produktionen av dessa värden betalar man alltför ofta ett högt pris i form av brister i arbetsmiljön. När arbetsgivare söker pressa kostnader är det inte bara löner som får stå tillbaka,
utan också löntagares säkerhet och hälsa.
Att produktionen effektiviseras, så att mer kan produceras till en lägre
kostnad, är något i grunden positivt. Det kan ske genom teknisk och organisatorisk utveckling, genom kompetensutveckling för de anställda. Precis
som det aldrig får ske genom att man går under den lägsta normerade lönenivån för branschen får det heller inte ske genom att de anställda utsätts för
fara. Arbetsmiljön är inte förhandlingsbar. För att denna gräns ska kunna
upprätthållas krävs både att facket, genom sina skyddsombud, och att staten,
genom Arbetsmiljöverket och rättssystemet, gör sin del.
I dagsläget kan de fackliga organisationerna inte göra anspråk på att ha
insyn i arbetsmiljöförhållandena på alla arbetsplatser. Detta är bland annat en
konsekvens av en utveckling där små arbetsplatser blir allt vanligare. Anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten måste därför ökas. Särskilt
utsatta är de arbetsplatser där facket saknar medlemmar – där kan missförhållanden fortgå utan att det kommer till fackets kännedom. De regionala
skyddsombuden måste därför få rätt att göra skyddsronder även på arbetsplatser där man inte har medlemmar.
Ett fullgott förebyggande arbetsmiljöarbete kräver närvaron av en företagshälsovård, som kan vara ett stöd för arbetsgivaren och skyddsombuden. Det
borde därför vara obligatoriskt för arbetsgivare att ha en företagshälsovård.
Arbetsgivarna måste åter få ett tydligare ansvar för rehabilitering. Därför
bör en särskild rehabiliteringsförsäkring med särskilt stöd för den enskilde,
som ligger utöver den ordinarie sjukförsäkringen, införas. För att undvika
en orimlig kostnad för små arbetsgivare med många rehabiliteringsärenden,
som arbetsgivaren kanske inte orsakat, bör försäkringen finansieras solidariskt av arbetsgivarna via arbetsgivaravgifter.
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De brister i arbetsmiljön som ofta är svårast att påvisa och kräva åtgärder
mot, är de som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På detta
område ökar också ohälsan. Därför behöver särskilda åtgärder vidtas för att
förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mer forskning behöver göras på området. LO måste prioritera att följa upp hur väl de verktyg
skyddsombuden har fungerar. Och Arbetsmiljöverket måste utveckla sin
verksamhet för att minska risken för psykisk ohälsa.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten ökas,
att LO ska verka för att de regionala skyddsombuden får befogenheter att
göra skyddsronder även på arbetsplatser där facket saknar medlemmar,
att LO ska verka för att det blir obligatoriskt för arbetsgivare att ha en företagshälsovård,
att LO ska verka för att en rehabiliteringsförsäkring, som finansieras genom
arbetsgivaravgifter, införs i socialförsäkringssystemet (behandlas under
dagordningspunkten 18.2),
att LO ska verka för att mer forskning görs på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön,
att LO ska prioritera att följa upp hur väl de verktyg skyddsombuden har
för att tillförsäkra en god organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar
samt
att LO ska verka för att Arbetsmiljöverket utvecklar sin verksamhet för att
minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

14.69
Otrygga arbetsplatser och anställningar
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens arbetsliv är det inte bara allt mer vanligt med otrygga anställningsformer, utan dessvärre även vanligare med otrygga arbetsplatser. Detta drabbar inte bara ungdomar även om de är särskilt utsatta. En sådan självklarhet
som att kunna gå på toaletten när behovet uppkommer är en ouppnåelig
dröm för alltför många av LO-förbundens medlemmar. I många köpcentrum
är till exempel den anställde ensam i en liten butik och får inte stänga butiken för att kunna gå på toaletten utan får i bästa fall anropa centrumets
väktare som måste vakta butiken medan den anställde uträttar sitt behov.
En väktare som kanske måste prioritera andra mer brådskande uppgifter
innan möjlighet finns att agera ”toalettbesöksvakt”. Liknande exempel finns
i alltfler branscher och yrken. Det är inte heller ovanligt att det inte finns
någon möjlighet att äta lunch i lugn och ro utan den anställde måste ofta
gå ifrån för att utföra arbetsuppgifter medan maten blir kall.
Detta är en oroväckande utveckling i sig, men ännu värre mot bakgrund
av att vi alla förväntas arbeta högre upp i åldrarna för att kunna få en rimlig
pension. Det innebär dessutom att det blir oerhört svårt att utveckla en stark
fackföreningsrörelse i framtiden om vi låter denna oroande utveckling fortgå.
Vi behöver aktivt arbeta för att arbetslivet utvecklas på ett positivt sätt
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med sunda förutsättningar för de anställda på sunda arbetsplatser. Vi behöver bland annat en starkare arbetsmiljölagstiftning till vår hjälp.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kraftfullt ska verka för en starkare arbetsmiljölagstiftning för att
motverka den i motionen beskrivna problematiken samt
att LO aktivt ska arbeta för att bilda opinion mot de osunda villkor som
många anställda i dag tvingas acceptera och i övrigt arbetar för att öka
kunskapen om de dåliga villkor som alltför många, framförallt ungdomar, tvingas acceptera.

Utlåtande motionerna 14.66–14.67, 14.68 första–tredje och
femte–sjunde att-satserna, 14.69, 14.9 fjärde att-satsen samt
14.17 andra att-satsen
14.66
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för ett ökat tvärfackligt arbetsmiljöarbete i
syfte att stärka skyddsombuden samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsmiljöfrågorna ska vara en prioriterad fråga för LO.
14.67
att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till alla arbetsplatser inom sitt
avtalsområde.
14.68 första–tredje och femte–sjunde att-satserna
att LO ska verka för att anslagen till den regionala skyddsombudsverksamheten ökas,
att LO ska verka för att de regionala skyddsombuden får befogenheter att göra
skyddsronder även på arbetsplatser där facket saknar medlemmar,
att LO ska verka för att det blir obligatoriskt för arbetsgivare att ha en företagshälsovård,
att LO ska verka för att mer forskning görs på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön,
att LO ska prioritera att följa upp hur väl de verktyg skyddsombuden har för att tillförsäkra en god organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar samt
att LO ska verka för att Arbetsmiljöverket utvecklar sin verksamhet för att minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
14.69
att LO kraftfullt ska verka för en starkare arbetsmiljölagstiftning för att motverka den
i motionen beskrivna problematiken samt
att LO aktivt ska arbeta för att bilda opinion mot de osunda villkor som många anställda i dag tvingas acceptera och i övrigt arbetar för att öka kunskapen om de dåliga
villkor som alltför många, framförallt ungdomar, tvingas acceptera.
14.9 fjärde att-satsen
att LO ska bevaka att AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas
på sådant sätt att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för
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att tillse att bemanningen är tillräcklig så att arbetsuppgifterna kan utföras utan
en ohälsosam arbetsbelastning.
14.17 andra att-satsen
att LO ska arbeta för att resurser och stöd ges till arbetsmiljöverket för att bekämpa
bristerna i den psykosociala arbetsmiljön.
Motionären i motion 14.66 första och andra att satsen framhåller tvärfackliga kontakter och nätverk som en möjlighet att byta erfarenheter och för att stötta varandra. Ett
särskilt påpekande gäller att stärka skyddsombuden och arbetsmiljöarbetet. Det är
mycket riktigt så att arbetsmiljöfrågorna inte har varit en prioriterad fråga för LO och
LO-distrikten. Därför har inga medel avsatts till verksamheten.
Skyddsombuden har en mycket viktig funktion och är en förutsättning för en bättre
arbetsmiljö och de behöver stärkas i sitt viktiga uppdrag. Det sker i stor omfattning
via tvärfacklig arbetsmiljöutbildning. Den tvärfackliga arbetsmiljöverksamheten kan
utvecklas i form av konferenser, nätverksträffar och kunskapsuppbyggnad.
Det är viktigt att LO och förbundens roller är tydliga så att resurserna används rätt.
När styrelse gör sin årliga verksamhetsplan så görs det utifrån rollfördelning och
de fackliga och politiska frågor som är aktuella. Det får effekter för LO-distriktens
verksamhetsplanering och hur LO-distrikten ska prioritera sin verksamhet och sina
resurser.
Arbetsmiljöfrågorna är mycket viktiga men de har ett tydligt arbetsplatsperspektiv
och är mycket branschspecifika. Därför är det i rollfördelningen en fråga för förbunden.
Det finns ett omfattande arbetsgruppsarbete mellan LO och förbunden kring arbetsmiljö och RSO-arbetet. Det arbetet förs vidare ut i förbunden. Det arbetet kan utvecklas
och förstärkas på alla nivåer.
I motionerna 14.67 samt i 14.68 andra att-satsen tar motionären upp behovet av att
LO-förbundens regionala skyddsombud ges en utökad tillträdesrätt till arbetsplatser.
Motionären pekar på det ökande behovet utifrån förändringar i dagens arbetsliv med allt
fler otrygga och utsatta anställningsformer och med en allt mer global arbetsmarknad.
Otrygga och utsatta arbeten innebär dels underbudskonkurrens, dels att gränsen
mellan arbetstagare och uppdragsgivare blir diffusare. Arbetstagarbegreppet som är
centralt för arbetsmiljörättens räckvidd undermineras. Till detta kommer att det finns
ett stort antal rörliga och tillfälliga arbetsställen och en allt mer globaliserad arbetsmarknad med ökning av användningen av underentreprenörer.
Arbetsmarknaden i dag består av fler utländska företag som tar uppdrag i Sverige
under kortare eller längre tider, och där de fackliga organisationernas regionala
skyddsombud vet att det förekommer dåliga arbetsmiljöer men hindras av tillträde då
man saknar en medlem. Ofta rör det sig i dessa företag om oklara ansvarsförhållanden
och att det systematiska arbetsmiljöarbetet försvåras så att säkerheten kan äventyras.
Där skulle de regionala skyddsombuden kunna göra en stor nytta ur arbetsmiljösynpunkt.
Styrelsen instämmer i motionärens beskrivning av problembilden och anser vidare
att det finns ett stort behov av att komma tillrätta med de företag som bryter mot
arbetsmiljöreglerna på svensk arbetsmarknad för att få konkurrensfördelar. Genom att
dra ner på kostnaderna för arbetsmiljön riskerar dessa företag även de anställdas hälsa
och konkurrerar ut de seriösa företagen.
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Senast LO tog upp frågan var under 2015 då man tillskrev regeringen med yrkandet
att ändra arbetsmiljölagens 6 kapitel 2 § så att kravet på medlem för tillträde av de
regionala skyddsombuden till de små och medelstora arbetsplatserna avskaffas. LO
framhöll att det är viktigt i detta sammanhang att även lyfta frågan om samverkan
enligt 6 kapitlet samt att undvika att de förslagna ändringarna innebär att de regionala
skyddsombuden får en myndighetsliknande tillsynsroll.
Styrelsen kan konstatera att regeringen i samband med att man överlämnade sin
arbetsmiljöstrategi till riksdagen i januari 2016, även presenterade kommittédirektiv till
en utredning om de regionala skyddsombudens tillträdesrätt.
I motion 14.68, första att-satsen, yrkar motionären att mer medel ska tillföras den
regionala skyddsombudsverksamheten.
LO har länge drivit frågan om full kostnadstäckning till verksamheten samt för
utbildningsinsatser. År 2015 erhöll centralorganisationerna nio miljoner kronor extra
till verksamheten och för vidareutbildning av de regionala skyddsombuden. Och för år
2016 tillsköt regeringen tio miljoner kronor extra till verksamheten.
Styrelsen konstaterar att de av regeringen extra tillskjutna medlen till verksamheten
kan ses som ett första steg i rätt riktning men att det behövs ytterligare medel för att
säkerställa en bra arbetsmiljö för förbundens medlemmar på de små och medelstora
arbetsplatserna.
I motion 14.68 tredje att-satsen, yrkar motionären att LO ska verka för att det ska
vara obligatoriskt för arbetsgivaren att vara ansluten till en företagshälsovård.
Styrelsen instämmer i att ett fullgott förebyggande arbetsmiljöarbete kräver närvaron av en företagshälsovård, som är ett stöd för arbetsgivaren och skyddsombuden.
Styrelsen anser därför att det ska lagstiftas om obligatorisk kvalitetssäkrad företagshälsovård för alla arbetstagare.
I motion 14.68 femte att-satsen, föreslår motionären att LO ska verka för att mer
forskning görs på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Dagens forskning inom organisatorisk och social arbetsmiljö motsvarar inte det
behov som finns. Forskningsrådet FORTE publicerade 2015 en internationell utvärdering av svensk forskning inom arbetsorganisation. Deras slutsats är att det finns både
volym och bredd i den forskningen. Men om det forskas på rätt saker och om forskningens resultat ger praktisk nytta utvärderades dock inte. FORTE har fått stark kritik från
facklig sida om att det forskas på fel saker och att det arbetsplatsnära och praktiska
perspektivet många gånger saknas.
FORTE satsar nu på forskning om arbetsmarknadens funktionssätt och konsekvenser av förändrade villkor på arbetsmarknaden för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv.
Styrelsen anser att en uppgift är att få mer relevans i sådan forskning. FORTE har tidigare värderat vetenskaplighet före relevans, men tänker nu uppvärdera relevansen. Det
är dock oklart vad FORTE menar med relevans. Styrelsens uppfattning är att medel till
forskning ska tilldelas efter vetenskaplig kvalitet och relevans för tillämpning i arbetslivet. För att nå bättre hälsa i arbetslivet behövs mer arbetsplatsnära och tillämpningsbar forskning som sker i samarbete mellan arbetsmarknadens parter, akademin och
övriga organisationer och enskilda arbetsplatser.
I motion 14.68 sjätte att-satsen, föreslås att LO ska prioritera att följa upp hur väl de
verktyg skyddsombuden har för att tillförsäkra en god organisatorisk och social arbetsmiljö fungerar.
I dag finns en vildvuxen flora av verktyg för att mäta, bedöma och utveckla den orga-
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nisatoriska och sociala arbetsmiljö. Införandet av AFS 2015:4 Organisatorisk och social
arbetsmiljö medför troligen en utveckling mot mer åtgärdsinriktade metoder. Till exempel har Prevent ett antal metoder riktade till skyddsombud och chefer som behöver
anpassas till den nya föreskriften. Önskvärt är att utveckla branschanpassade metoder
som på ett praktiskt sätt tar upp innehåll och utförande av arbetet i förhållande till en
människas förmåga.
I motionen 14.68 sjunde att-satsen, föreslås LO verka för att Arbetsmiljöverket
utvecklar sin verksamhet för att minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
Stora förhoppningar ställs till att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö ska minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Arbetsmiljöverket genomför en bred informationsinsats om den nya föreskriften.
Arbetsmiljöverket har i 2016 års budget fått 60 miljoner kronor mer i förvaltningsanslag. Regeringens ambition är att den nya nivån på budgeten ska gälla hela mandatperioden. Dessa pengar är menade till fler inspektörer, mer inspektioner och riktade
insatser på en rad områden, bland annat inom området social och organisatorisk
arbetsmiljö. Styrelsen följer vad som sker inom Arbetsmiljöverket.
I motion 14.69, första att-satsen, beskriver motionären ett arbetsliv som blir allt vanligare för LOs medlemmar, och i hög utsträckning unga människor. Styrelsen anser därför att det är viktigt att det finns kollektivavtal och fackliga företrädare som uppmärksammar otrygga arbetsplatser och anställningar. I de fall det saknas förtroendevalda
finns regionala skyddsombud att tillgå för att det systematiska arbetsmiljöarbetet och
att det förebyggande arbetet mot ohälsa ska fungera.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö träder
i kraft den 31 mars 2016. Föreskriften berör i stor utsträckning den problematik som
motionären tar upp. Det är angeläget att följa upp hur föreskriften kommer att tillämpas.
I motion 14.69, andra att-satsen, lyfter motionären upp vikten av att LO är aktiv i opinionsbildningen när det gäller osunda villkor.
Styrelsen anser att LO har en roll i att bilda opinion mot osunda villkor i arbetslivet.
Det sker via media, sociala medier och i kampanjer. Det är viktigt att synliggöra orättvisor som finns i dagens arbetsliv. Och att fackföreningsrörelsen inte accepterar ojämlikheter eller att inte följa spelreglerna.
Framförallt bör så många som möjligt känna till vilka regler som gäller på arbetsmarknaden samt hur man gör om regler, avtal och lagar inte följs. En viktig del för att
uppnå detta är utbildningsinsatser. LOs introduktionsutbildning vänder sig till alla. LO
Ung riktar sig till unga för att de ska känna till sin fackliga organisation och vad som
gäller på arbetsmarknaden. Dessutom genomförs kampanjen Facket på sommarjobbet
varje år för att nå så många unga som möjligt. En kampanj som får väldigt stor uppmärksamhet varje år.
I motion 14.9, fjärde att-satsen, yrkar motionären att LO ska bevaka att AFS 2015:4
om organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas på sådant sätt att den fackliga organisationen kan vidta förebyggande åtgärder för att tillse att bemanningen är tillräcklig
så att arbetsuppgifterna kan utföras utan en ohälsosam arbetsbelastning.
För att nå resultat krävs att aktiva och kunniga fackliga representanter kan använda
och driva kraven i föreskriften. Arbetsmiljöverket genomför en bred informationsinsats
om den nya föreskriften. De flesta av LOs förbund har också informerat om föreskriften,
gjort informationsmaterial och kanske redan haft med den i utbildningar. Hur föreskriften ska tillämpas har funnits med i några förbunds krav i avtalsrörelsen 2016.
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Under våren 2016 kommer en skrift från LO med LO-förbundens gemensamma syn
på hur föreskriften ska tolkas och tillämpas. LOs Miljö- och Arbetslivsgrupp (MOA)
kommer att följa och utvärdera hur föreskriften tillämpas. Dessa erfarenheter planeras
att ingå i ett kommande mer omfattande information- och studiematerial.
I motion 14.17 andra att satsen yrkar motionären att LO ska verka för att mer resurser avsätts till Arbetsmiljöverket för att fokusera insatser på arbetsplatser med brister i
den psykosociala arbetsmiljön.
Det ställs stora förhoppningar på att Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö ska minska den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Arbetsmiljöverket genomför en bred informationsinsats om den nya föreskriften
och har i 2016 års budget fått 60 miljoner kronor mer i förvaltningsanslag. Regeringens
ambition är att den nya nivån på budgeten ska gälla hela mandatperioden. Dessa
pengar är menade till fler inspektörer, mer inspektioner och riktade insatser på en rad
områden, bland annat inom området social och organisatorisk arbetsmiljö. Styrelsen
följer vad som sker inom Arbetsmiljöverket.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.66 andra att-satsen, 14.67, 14.68 första–tredje och femte–
sjunde att-satserna, 14.9 fjärde att-satsen och 14.17 andra att-satsen samt
att anse motionerna 14.66 första att-satsen och 14.69 besvarade.
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14.70
Företagshälsovården har raserats och behöver förstärkas
Industrifacket Metall avd 10 Dalarna
Den ohälsosituation vi har i dag har delvis sin grund i brister på våra arbetsplatser. Vi ser med oro på en ökande sjukfrånvaro. Alltför mycket mänskligt
lidande kommer från dåliga arbetsmiljöer. Alltför många lyfts ur sjukförsäkringen utan att få något som helst stöd för sin rehabilitering tillbaka
till arbete. Det finns inga enkla lösningar för att vända den här utvecklingen, utan det behövs en rad olika åtgärder. Vi vill peka på en som vi tror
är mycket viktig.
Företagshälsovården är en viktig resurs, inte minst i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet. I dag säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska vidta
alla åtgärder som behövs för att förebygga så att arbetare inte utsätts för
ohälsa och olycksfall. En arbetsgivare ska svara för att den företagshälsovård
finns att tillgå som bedöms nödvändig med hänsyn till arbetsförhållandena.
Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att
förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens
att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktion och hälsa.
I dag har vi en företagshälsovård som enligt lagstiftningen inte är obligatorisk. De senaste årens undersökningar av orsakerna till sjukfrånvaro visar
att mycket har sin grund i förhållandena på arbetsplatserna. Under samma
tid har resurserna inom företagshälsovården minskat. Vi har också dödsolyckor på våra arbetsplatser. Här måste det förebyggandet arbetet förstärkas.
Alltför många människor är i dag sjukfrånvarande och många dessutom
under alldeles för lång tid. Oavsett av vilken orsak människor är sjukskrivna
är det ändå så att de allra flesta kan återgå till sin ordinarie arbetsplats. Vi
tror att en bra företagshälsovård utgör en mycket viktig resurs i detta sammanhang. Tillgång till en bra företagshälsovård med god kvalitet och med
en inriktning mot ett förebyggande arbete måste på sikt bli en rättighet för
alla anställda. Man kan inte nog betona vikten av det förebyggande arbetet,
så människor inte ska behöva drabbas av olika sjukdomar.
Det är hög tid att ta sig an den viktiga uppgiften att återuppbygga en
bra kvalitetssäkrad företagshälsovård som finns nära arbetsplatserna. Det
bör också övervägas om inte företagshälsovården ska vara obligatorisk för
alla anställda.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förbättringar av företagshälsovården sker.
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14.71
Framtidens företagshälsovård
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Behovet av arbetskraft är stort i framtiden. Investeringar i förebyggande
insatser och forskning i förbättrad arbetsmiljö måste få kosta. I annat fall
är risken uppenbar att bristen på arbetskraft blir en huggsexa på svensk
arbetsmarknad.
Det behövs en kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar utifrån en
helhetssyn på arbetsmiljö och med god kunskap om förhållanden i den aktuella branschen. Det behövs också hög kompetens inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, ledarskapsfrågor, beteendevetenskap, ergonomi,
hälsovetenskap, medicin, teknik och rehabilitering.
Arbets- och miljömedicin bör vara en expertresurs som är kopplad till
företagshälsovård och eventuellt till hälsocentraler.
Branschvis företagshälsovård bör inrättas. Hälsocentralerna bör kopplas
ihop, eftersom det behövs specialistkunskap och forskning om sjukdomar
inom respektive bransch.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att en kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas,
att initiera ett arbete för att ta reda på vilka arbetsmiljörisker det finns på
arbetsplatserna och som kan leda till sjukdomar och medicinska krämpor, som i sin tur kräver sjukskrivningar, sjukersättning eller byte av
arbetsuppgifter,
att intensifiera arbetet med att kartlägga arbetsplatser genom enkäter som
är heltäckande fysiskt och psykiskt för att få reda på omfattningen av
besvär samt sätta in resurser i god tid för att undvika sjukskrivningar,
att lyfta fram det faktum att tidiga insatser behövs, så man får hjälp i god
tid för att minska sjukskrivningar,
att parterna ska ha inflytande över företagshälsovården genom att delta i
styrelserna,
att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med parterna
på regional nivå bör få en överordnad roll samt
att företagshälsovården integreras på försök i hälso- och sjukvård i exempelvis glesbygd.

Utlåtande motionerna 14.70–14.71
14.70
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att förbättringar av företagshälsovården sker.
14.71
att en kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas,
att initiera ett arbete för att ta reda på vilka arbetsmiljörisker det finns på arbetsplatserna och som kan leda till sjukdomar och medicinska krämpor, som i sin tur
kräver sjukskrivningar, sjukersättning eller byte av arbetsuppgifter,
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att intensifiera arbetet med att kartlägga arbetsplatser genom enkäter som är heltäckande fysiskt och psykiskt för att få reda på omfattningen av besvär samt sätta
in resurser i god tid för att undvika sjukskrivningar,
att lyfta fram det faktum att tidiga insatser behövs, så man får hjälp i god tid för att
minska sjukskrivningar,
att parterna ska ha inflytande över företagshälsovården genom att delta i styrelserna,
att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med parterna på regional
nivå bör få en överordnad roll samt
att företagshälsovården integreras på försök i hälso- och sjukvård i exempelvis glesbygd.
Motionerna tar upp frågan om företagshälsovård. Att den raserats, behöver återuppbyggas och att den ska vara obligatorisk.
Styrelsen konstaterar att dagens företagshälsovård är lagstiftad, men i praktiken
frivillig genom formuleringen i lagtexten. Formuleringen medför att den inte heller är
kvalitetssäkrad. Många arbetsgivare är starkt prisfokuserade och tecknar så kallade
nollavtal, det vill säga avtal om att köpa tjänster mot avrop när man behöver. Det finns
också arbetsgivare som tecknar nollavtal med ett flertal företagshälsovårdsenheter för
att kunna köpa stycketjänster där det är som billigast. Nuvarande situation gagnar varken arbetstagare, arbetsgivare, branschen eller staten. Detta måste förändras eftersom
företagshälsovården har ett viktigt syfte med att förebygga ohälsa och få människor
tillbaka till arbetet. Styrelsen anser att företagshälsovården ska vara kopplad till kunskapscentra där arbets- och miljömedicin är en expertresurs. Detta för att behovet av
specialistkunskap om arbetslivsrelaterade sjukdomar/skador och forskning ska täckas.
LO har ett pågående arbete för att åstadkomma förbättringar av företagshälsovården utifrån tidigare kongressbeslut. Målet är en obligatorisk, multidisciplinär, kvalitetssäkrad, regional och branschanpassad företagshälsovård som omfattar alla arbetstagare. Då målet inte är uppnått kommer arbetet att fortsätta.
Genom rapporten Arbetsmiljö 2014 klass och kön har LO under många år undersökt och analyserat arbetsmiljöproblem på svensk arbetsmarknad. Rapporten görs
regelbundet. Den visar vilka arbetsmiljörisker som finns på arbetsplatserna och som
kan leda till sjukdomar och medicinska krämpor det finns i stort inom LO-kollektivets
branscher. Med detta underlag kan respektive förbund sedan göra fördjupade undersökningar där man anser att behov av detta föreligger. Rapporten ligger också till grund
för att LO, i alla relevanta sammanhang, framhåller vikten av det förebyggande arbetsmiljöarbetet och vikten av tidiga insatser för att minska antalet sjukskrivningar.
Styrelse anser inte att staten i form av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen,
tillsammans med parterna, ska ha något övergripande ansvar. Styrelsen anser att det i
arbetsmiljölagstiftningen ska garanteras partsgemensam kvalitetssäkring av företagshälsovården. Detta för att företagshälsovårdstjänsterna ska vara flexibla och styras av
behoven i varje enskild verksamhet. Bäst skickade att avgöra behoven är enligt styrelsen de parter som är närmast den dagliga verksamheten.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 14.71 första och fjärde–femte att-satserna,
att anse motionerna 14.70 och 14.71 andra och tredje att-satsen besvarade samt
att avslå motion 14.71 sjätte och sjunde att-satsen.
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14.72
Sanktionsavgifter vid arbetsmiljööverträdelser
Elektrikerförbundet verksamhetskrets 1
I dagsläget finns det inga medel för arbetsmiljöverket att driva in sanktionsavgifter från utländska företag när de har brutit mot arbetsmiljöverkets
författningssamling.
Detta gynnar en osund konkurrens på arbetsmarknaden, på arbetstagarnas bekostnad, när det gäller en säker och sund arbetsmiljö.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att reglerna ändras så att möjligheten finns för arbetsmiljöverket att kunna driva in sanktionsavgifter för samtliga aktörer på
svensk arbetsmarknad.

14.73
Preskriptionstiderna för arbetsmiljöbrott
Målareförbundet
LO har länge arbetat med att få arbetsmiljöbrotten prioriterade hos polisen
och åklagarmyndigheten. Frågan har varit aktuell på LOs kongresser vid
ett flertal tillfällen. LOs arbete med politiska påtryckningar har bland annat resulterat i, om vi nu kan ta åt oss äran, att 2009 inrättades en särskild
riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål (Rema). Trots idogt arbete med att
få arbetsmiljöbrotten prioriterade kan vi konstatera att många som begår
arbetsmiljöbrott inte ställs till ansvar. En av orsakerna är att utredningstiderna för arbetsmiljöbrott är för långa och preskriptionstiderna är för korta.
I LOs medlemsförbund finns många medlemmar som drabbas av kroppsskada i sitt arbete. För att dessa medlemmar ska kunna få upprättelse är det
viktigt att någon ställs till svars för den dåliga arbetsmiljö de arbetat i. Detta
är i dag oftast inte möjligt på grund av de korta preskriptionstiderna för vållande till kroppsskada. Preskriptionstiden för vållande till kroppsskada är
två år. Ett ärende gällande ”vanlig” vållande till kroppskada, hinner polisen
utreda inom preskriptionstiden, men när det gäller arbetsmiljöbrott som
innefattar vållande till kroppsskada, så innebär preskriptionstiden väldigt
små marginaler. Orsaken är dels att man kan få vänta upp till ett år på att
Arbetsmiljöverkets utredning ska bli klar, dels att arbetsmiljöbrott är komplicerade att utreda då sambandet mellan arbetsmiljölagens bestämmelser
och brottsbalkens arbetsmiljöbrott måste utredas i varje enskilt fall.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott som innefattar
vållande till kroppsskada förlängs till fem år.
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14.74
Mera resurser till åklagarmyndigheten
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Preskriberingstiden för vållande till kroppsskada är enligt brottsbalken i dag
två år och vid dödsfall fem år. Detta har medfört att många arbetsmiljöbrott,
enligt brottsbalken, aldrig kommer till eventuell åtalsprövning då åklagaren inte hinner utreda och åtalspröva brotten inom den fastställda tiden.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det tillförs mer resurser till
åklagarmyndigheten så att den hinner utreda eventuella arbetsmiljöbrott
enligt brottsbalken innan de preskriberas.

Utlåtande motionerna 14.72–14.74
14.72
att LO verkar för att reglerna ändras så att möjligheten finns för arbetsmiljöverket att
kunna driva in sanktionsavgifter för samtliga aktörer på svensk arbetsmarknad.
14.73
att LO verkar för att preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott som innefattar vållande
till kroppsskada förlängs till fem år.
14.74
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att det tillförs mer resurser till åklagarmyndigheten så att den hinner utreda eventuella arbetsmiljöbrott enligt brottsbalken
innan de preskriberas.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter har införts bestämmelser om sanktionsavgifter. I
motion 14.72 behandlas frågan om svårigheter att driva in och verkställa dessa sanktionsavgifter från utländska företag och att det förhållandet kan leda till en osund konkurrens på svensk arbetsmarknad.
Tidigare var flera av Arbetsmiljöverkets bestämmelser i föreskrifterna straffbelagda.
Det innebar att påföljden var böter vid brott mot dem. Att bryta mot en bestämmelse
som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende
hanteras av polis, åklagare och allmän domstol.
I sanktionsutredningen som kom 2011 konstaterades att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler om arbetsmiljön efterlevs. Riksdagen beslutade därför att
ändra lagstiftningen och flertalet av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är numera kombinerade med en sanktionsavgift (som är en administrativ avgift).
I LOs yttrade till sanktionsutredningen En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner påpekades att införandet av sanktionsutredningens förslag skulle leda till att
utstationerade arbetstagare, med utländsk arbetsgivare verksam i Sverige, hamnade
mellan stolarna. Utredningen besvarade inte frågan om hur sanktionsavgiften skulle
kunna drivas in från en sådan arbetsgivare. I dag ingår inte sanktionsavgifter i lagen
(2009:1427) om ömsesidigt erkännande och verkställighet av bötesstraff inom EU. Det
är således inte troligt att det går att verkställa sanktionsavgifterna utomlands.
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Styrelsen instämmer i motionärernas yrkande om att alla på den svenska arbetsmarknaden ska omfattas av samma regelverk och skyldigheter. För att detta ska fungera effektivt är det dock även viktigt att Arbetsmiljöverket ska kunna realisera hot om
vite och beslut om sanktionsavgifter. När det gäller utländska arbetsgivare förefaller det fortsatt oklart i vilken utsträckning indrivning kan ske av andra ekonomiska
sanktioner än bötesstraff och företagsbot. (Se Europeiska Rådets förordning om til�lämpningen av principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff som genomförts i
Sverige.)
Styrelsen anser att detta förhållande kan riskerar att leda till en osund konkurrens
på arbetsmarknaden, på arbetstagarnas bekostnad, då brott mot arbetsmiljöregler inte
får samma verkan för alla konkurrerande företag på arbetsmarknaden.
I motion 14.73 behandlas frågan om att preskriptionsfristerna ska förlängas av
utredningstekniska skäl från två år till fem år vid vållande till kroppskada.
LO har länge drivit frågan om en förlängning av preskriptionstiderna när det gäller
arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till kroppskada, bland annat vid den tidigare
”Företagsbotsutredningen”, men inte fått något gehör.
Styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa kvaliteten i det rättsliga förfarandet
gällande arbetsmiljöbrott. När det gäller arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till
kroppskada är preskriptionsfristerna i dag allt för snäva, dels på grund av att de olika
myndigheternas utredningar kan ta upp till mer ett år innan de är klara dels för att det
ofta också är komplicerat att utreda sambandet mellan arbetsmiljölagens bestämmelser och brottsbalken.
I dag är preskriptionstiderna bestämda till olika antal år alltefter det straff som
högst kan följa på brottet. Lagstiftaren har ansett att straffvärdet för brottet vållande
till kroppsskada är detsamma oavsett om det sker i arbetslivet eller utanför arbetslivet.
Om straffvärdet bedömdes vara olika för dessa brott så skulle preskriptionstiderna till
följd av detta även vara olika. Preskriptionstiderna är förutom något enstaka fall, hänförliga som beskrivet ovan, till straffvärdet och inte till andra aspekter.
Styrelsen har dock funnit några enstaka brott i skattebrottslagen och aktiebolagslagen som är undantaget från denna princip, vilket kan innebära att straffvärdet inte
verkar vara helt absolut i lagstiftningen. Detta anser styrelsen kan vara värt att utreda
vidare.
I motion 14.74 yrkas på att LO ska verka för att mer resurser tillförs åklagarämbetet
för att hinna utreda arbetsmiljöbrotten inom preskriptionstiden.
Arbetsmiljöbrott är beteckningen på vissa typer av brott som anges i brottsbalken
och arbetsmiljölagen. Den som gör sig skyldig till arbetsmiljöbrott har åsidosatt de
skyldigheter som anges i arbetsmiljölagen. Styrelsen anser att det inte acceptabelt att
allvarliga arbetsplatsolyckor inte hinner utredas inom preskriptionstiden.
LO har länge drivit att Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott (REMA), som inrättades år 2009 och som i dag finns på fem orter i landet, ska erhålla utökade resurser,
men även att resurser ska tillföras andra myndigheter som polis och Arbetsmiljöverket,
för att även dessa myndigheter i tid ska kunna utreda och leverera sina utredningar
från olyckan.
Styrelsen anser även att REMA bör få extra resurser och få till uppgift att göra
djupare och bredare analyser av sammanhangen bakom allvarliga arbetsmiljöbrott –
exempelvis om vissa typer av företag, både avseende företagsformer och branscher,
återkommer och om det finns koppling till annan kriminalitet. Enheten bör även knyta
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till sig specialiserade poliser på arbetsmiljöbrott, på samma sätt som det har inrättats
en riksenhet mot korruption på Rikspolisstyrelsen där man knutit till sig åklagare.
Mot bakgrund av att det i huvudsak är Arbetsmiljöverket och Polismyndigheten som
utreder olyckan och att kunskapsnivån gällande arbetsmiljöbrott måste höjas, framförallt hos Polismyndigheten, anser styrelsen även att dessa myndigheter ska ges extra
tilldelning.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.72–14.74.
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14.75
Fria arbetskläder för alla
Kommunalarbetareförbundet avd Skåne
På arbetsmarknaden är det vanligt att man inom manligt dominerade yrken har rätt till fria arbetskläder. Inom kvinnligt dominerade yrken är det
däremot vanligt att arbetstagare hänvisas till att använda privata kläder. För
många är det en dryg kostnad.
Vi anser att det är en jämställdhetsfråga att alla ska ha rätt att kräva fria
arbetskläder, och att LO tar initiativ till att den frågan lyfts.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO tar initiativ till att driva frågan om fria arbetskläder för såväl män
som kvinnor på arbetsmarknaden.

Utlåtande motion 14.75
14.75
att LO tar initiativ till att driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor
på arbetsmarknaden.
Motion 14.75 belyser de skilda villkor som finns inom mans- och kvinnodominerade
yrken vad gäller huruvida arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder. Inte minst inom
kommunal sektor finns en tradition av att arbetsgivaren tillgodoser anställda inom
mansdominerade yrken, till exempel inom teknik- och underhåll, med arbetskläder
samtidigt som kvinnodominerade yrken inom barn- och äldreomsorg förväntas använda sina privata kläder. Detta trots att de anställda har likvärdiga behov av skydd mot
kyla, regn eller för att kunna hålla en god hygien. LOs styrelse delar motionärens uppfattning om att det är en norm som måste brytas.
Vad som räknas som arbetskläder kan definieras på olika sätt. När det gäller
skyddskläder regleras detta i arbetsmiljölagen och när det gäller yrken där uniform
krävs bestäms det av myndigheters och verks riktlinjer. Därutöver har enskilda arbetsgivare möjlighet att tillhandahålla arbetskläder för sin anställda, oavsett om det handlar om skydd, hygien eller varumärke.
För att utverka fria arbetskläder åt alla anställda ser styrelsen två olika alternativ,
lagstiftning eller kollektivavtal. När det gäller rätten till den typ av arbetskläder som
fastställs genom lagstiftning eller myndighetsriktlinjer är styrelsen tveksam. Dessa
typer av skydds- och arbetsuniformer är könsneutrala så till vida att alla, oavsett kön,
ska använda de anvisade kläderna under arbetstid. I de fall den anställde underlåter att
använda anvisade kläder kan det ses som en saklig grund för uppsägning.
Styrelsen anser att kollektivavtal om fria arbetskläder bäst drivs av det enskilda
förbundet som har kännedom om vilka branscher och yrken som bör prioriteras. Fria
arbetskläder kan drivas av LO i det fall förbunden väljer att göra frågan till föremål för
de samordnade avtalskraven i nästa avtalsrörelse.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 14.75 besvarad.
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14.76
Förbättra för pensionärerna
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Den moderatledda regeringen har sedan makttillträdet 2006, på många sätt
förändrat sådant som tidigare var självklart i Sverige. Arbetslösheten har bitit
sig fast på historiskt höga nivåer. Regeringens politik har misslyckats, både
när det gäller långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten. Det här
får konsekvenser även för våra pensioner. Om färre människor har ett jobb
blir också inbetalningarna till pensionssystemet lägre. Dessutom drabbas
de arbetslösa dubbelt. Inte nog med att deras ekonomi försämras kraftigt
på grund av neddragningarna i a-kassan, deras framtida pension kommer
också bli sämre.
Moderaternas lösning är att höja pensionsåldern till 75 år. Det kommer att
drabba medlemmarna extra hårt, eftersom många inte orkar jobba till 65 år.
Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att fler ska kunna jobba hela
arbetslivet. Ändå har regeringen Reinfeldt under sina år vid makten skurit
ned Arbetsmiljöverkets resurser kraftigt och lagt ned Arbetslivsinstitutet,
som var världsledande på forskning kring arbetslivets villkor.
Kvinnor drabbas hårdast av regeringens politik. Förslitningsskador och
andra arbetssjukdomar gör att pensionsåldern bland kvinnor är ännu lägre.
Generellt sett har kvinnor fortfarande lägre löner än män. Det medför att
kvinnors pensioner blir lägre än männens. Ökad jämställdhet i arbetslivet
och bättre arbetsvillkor är den viktigaste insatsen för att höja kvinnors
pensioner.
Att högerregeringen också skapat ett system där pension beskattas hårdare än arbete, gör att allt fler äldre får det svårt att få ekonomin att gå ihop.
Nu är det hög tid för förändring.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att skatteklyftan mellan löntagare
och pensionärer tas bort (behandlas under dagordningspunkt 17.1.1),
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för höjning av kvinnors pensioner
genom ett mer jämställt arbetsliv.
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Utlåtande motion 14.76 andra och tredje att-satsen
14.76 andra och tredje att-satsen
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö så
att fler orkar arbeta fram till pensioneringen samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för höjning av kvinnors pensioner genom ett
mer jämställt arbetsliv.
Motion 14.76 belyser hur villkoren på arbetsmarknaden och i arbetslivet kraftigt påverkar den pension som medborgare och arbetstagare får i framtiden. Motionen behandlar
inte i första hand pensionssystemets uppbyggnad, utan yrkar på att LO arbetar för
förbättrade pensionsvillkor för arbetare genom ett intensifierat arbete för bättre villkor
i arbetslivet.
LOs styrelse ställer sig bakom motionens analys. En hög arbetslöshet och ett
arbetsliv som av olika anledningar inte möjliggör för människor att arbeta hela tiden
fram till pensionsåldern, slår hårt mot stora grupper på arbetsmarknaden. Var tredje
LO-medlem lämnar arbetslivet vid 63 års ålder. Att tvingas börja ta ut sin pension tidigt
innebär en lägre pensionsnivå under hela pensionärstiden och extra låg fram till 65 års
ålder för den som är berättigad till garantipension och bostadstillägg, eftersom dessa
båda kan börja betalas ut först från och med 65 års ålder. Ju längre man arbetar och
tjänar in pensionsrätt, desto större blir pensionen. När risken att många inom arbetaryrken inte orkar arbeta ens fram till 60 år, är den politiska strategin att få alla att arbeta
minst fram till 70-årsåldern fortfarande helt förfelad. För att både säkra pensionssystemet och den enskildes pension krävs förbättringar på flera områden, så som ett
hållbart arbetsliv och arbets- och anställningsvillkor som det är möjligt att försörja sig
på i ett livscykelperspektiv.
En av de viktigaste förklaringarna till att vissa grupper i större utsträckning lämnar
arbetslivet i förtid är brister i arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön, sett i ett längre
perspektiv, har visserligen förbättrats på ett antal områden. Men arbetslivet har samtidigt förändrats i en riktning som inte är i samklang med målet om ett längre och hälsosammare arbetsliv. God arbetsmiljö, lämpliga arbetsuppgifter i ett rimligt arbetstempo
och en väl fungerande arbetsorganisation, har avgörande betydelse för människors
förmåga att klara av ett långt arbetsliv utan att slitas ut i förtid. I dag är drivkrafter för
att anpassa arbetsuppgifter, arbetsplats och arbetsorganisation inte tillräckligt starka.
Det är en bidragande orsak till både kvinnors och mäns arbetsrelaterade ohälsa och
sjukskrivningar.
LOs styrelse anser bland annat att det krävs en branschanpassad, kvalitetssäkrad
och regionalt närvarande företagshälsovård och att Arbetsmiljöverket får ökade resurser för att klara kontroll och uppföljning inom de områden där arbetsmiljöproblemen är
störst. I synnerhet i fråga om kvinnors arbetsmiljö. Styrelsen anser även att arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering ska stärkas.
Kvinnors låga pensioner är ett alarmerande jämställdhetsproblem. Det är mycket
viktigt att pensionssystemet bygger på jämställda principer, men problemet som motionärerna tar upp kan inte lösas i sin fulla utsträckning inom pensionssystemets ram, och
inte heller genom privata ekonomiska lösningar. Huvudorsaken ligger istället inom det
ojämställda arbetslivet som innebär att kvinnor, och i synnerhet kvinnor i arbetaryrken,
har arbetsvillkor och löner som gör att deras pensioner blir mycket låga. Över hälften av
kvinnorna i LO-yrken arbetar deltid, framförallt för att det inte erbjuds heltider. Osäkra
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anställningar skapar också osäkra inkomster. Undervärderingen av kvinnodominerade
yrken och branscher skapar ett lönegap mellan kvinnor och män som består hela livet.
Kvinnors framtida pensioner påverkas även av deras huvudansvar för det obetalda
omsorgsarbetet. Långa och återkommande föräldraledigheter innebär ett konkret
inkomstbortfall under de perioder kvinnor är borta från arbetsmarknaden. I och med att
kvinnor tar det största ansvaret för barnen, även när de är större, påverkas deras pensionsgrundande inkomster även av deltider och kortare frånvaroperioder på grund av
exempelvis vård av sjukt barn. Även brister i äldreomsorgen påverkar arbetarkvinnors
möjligheter att arbeta heltid och att arbeta hela vägen fram till pension, eftersom de
behöver ta hand om sina äldre anhöriga.
I LOs Gemensamma mål för tre avtalsperioder har förbunden kommit överens om att
arbeta för att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden, att de osäkra anställningarna ska minska och att utjämna lönegapet mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Bemanningen på arbetsplatserna måste vara tillräcklig så att arbetsbelastningen inte blir för hög med ohälsa som följd. LO arbetar även för att föräldraförsäkringen
ska utformas så att män och kvinnor delar lika på föräldraledigheten och omsorgen om
barnen. Offentligt subventionerad högkvalitativ barn- och äldreomsorg är avgörande
för såväl en robust samhällsekonomi som för ett jämställt arbetsliv.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 14.76 andra och tredje att-satsen.
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I debatten deltog
Monica Smidje, Kommunal
Christina Johansson, Kommunal
Monica Enarsson, IF Metall
Fredrik Sirberg, Byggnads
Elpida Georgitsi, Kommunal
Rebecca Wallin, HRF
Susanna Gideonsson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Monica Enarsson, IF Metall yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 14.66,
––Monica Smidje, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på styrelsens utlåtande
på motion 14.68 tredje att-satsen med tilläggs-att-satsen: Att LO aktivt
driver förändring av arbetsmiljölagen så att en föreskrift kommer till stånd
som reglerar att det är arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetskläder där annan svensk lagstiftning stipulerar att arbetskläder ska bäras,
–– Styrelsens yrkande om bifall på tilläggs-att-satsen till 14.68,
––Monica Enarsson, IF Metall yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på
motion 14.70,
––Christina Johansson, Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motion 14.75.

Beslut

Kongressen beslutade
att bifalla tilläggs-att-satsen till motion 14.68.
Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 225 mot 173 bifalla motion 14.75.
Rösträkning begärdes av Peter Johansson, kongressordförande
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.

278 |

KONGRESSPROTOKOLL – LOs 28e ORDINARIE KONGRESS

14.5 Avtalsförsäkringar
Motionerna 14.77–14.93, 14.94 första att-satsen samt 14.95–
14.101
14.77
TFA-villkoren – vållande
Industrifacket Metall avd 34 Borås
I TFA-villkoren görs det skillnad på olycksfall och arbetssjukdom när det
gäller ersättningen. Vid ett olycksfall har man rätt till ersättning från första
dagen men vid en arbetssjukdom måste man först bevisa att arbetsgivaren
varit försumlig eller begått lagbrott. Prövningen vid arbetsolyckor togs tidigare bort och detsamma borde göras vid sjukdomar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att kravet på prövning i fall där
arbetsgivaren varit försumlig tas bort ur försäkringsvillkoren i TFA vid
arbetssjukdom.

14.78
TFA – vållande
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
Det är svårt att få arbetssjukdomar godkända i dag. Vållandedelen i TFA är
ett stort hinder i att få en arbetssjukdom godkänd.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att vållandedelen i TFA tas bort.

14.79
Olycksfall i arbetet/färdolycksfall
Industrifacket Metall avd 27 Östra Skaraborg
I dag skiljer vi på olycksfall i arbete och färdolycksfall. Den som drabbas av
olycksfall i arbetet slipper karensdag medan den som har otur att skada sig
på väg till eller från arbetet får en karensdag. Det är inte meningen att våra
medlemmar ska drabbas på detta sätt.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att jämställa färdolycksfall med
annat olycksfall i arbetet och därmed kunna få full ersättning från AFA/
TFA från dag ett.
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14.80
TFA-försäkringen – färdolycksfall
Industrifacket Metall avd 34 Borås
I TFA-försäkringen görs det skillnad på hur du skadar dig när det gäller ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Per definition räknas arbete från det
du stiger utanför din hemtröskel tills du stiger över tröskeln när du kommer
hem samt din arbetstid hos arbetsgivaren. Faller du på din arbetsplats ersätter TFA-försäkringen hela inkomstförlusten. Skulle du cykla omkull på väg
till eller från arbetet utbetalas ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Denna skillnad finns bara för dem som väljer att cykla eller gå till arbetet.
Uppkommer skadan i samband med försäkringspliktigt fordon – bil, mc och
moped – betalar trafikförsäkringen ut hela inkomstförlusten.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO i samband med förhandlingar med Svenskt Näringsliv verkar för att den försäkrade ersätts med
full inkomstförlust vid färdolycksfall i de fall inte annan försäkring
täcker förlusten.

14.81
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Industrifacket Metall avd 32 Höglandet
Avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger ersättning för skada vid olycka vid färd till och från arbetet, så kallat färdolycksfall. Det utges däremot ingen ersättning för inkomstbortfall.
Skulle du skadas på väg till arbetet och har valt att köra bil dit ges ersättning för eventuellt inkomstbortfall från första dagen genom trafikförsäkringen.
Vi skulle vilja att det likt i Trafikförsäkringen ges ersättning för inkomstbortfall från första dagen genom TFA vid olycka i färd mellan hemmet och
arbetsplatsen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ska ge ersättning för inkomstbortfall
från och med första dagen vid färdolycksfall under färd till och från
arbetet.

14.82
Villkor i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Livsmedelsarbetareförbundet
Från och med den 1 april 2012 utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst
från dag ett om hen skadar sig på arbetet. Motivet är att hen inte ska förlora
pengar vid en arbetsskada.
Det finns undantag i försäkringen vid färdolycksfall, då utgår ersättning
istället från AGS, vilket innebär lägre ersättning.
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Förbundet menar att det är rimligt att likställa färdolycksfall och arbetsskada.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå från dag ett även vid färdolycksfall.

14.83
Arbetsmarknadsförsäkringar
Industrifacket Metall avd 30 Bohuslän–Dal
I villkoren i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) finns det bestämmelser om ersättning vid färdolycksfall som inte är till fullo. Om man färdas
med trafikförsäkrat motorfordon till arbetsplatsen får man full täckning
av inkomstförlust, sveda och värk samt vid invaliditet. Om man däremot
använder ett färdsätt som inte förstör vårt klimat med växthusgaser är man
tämligen oskyddad vid den inkomstförlust samt sveda och värk som drabbar
en vid till exempel ett färdolycksfall med cykel.
Det är viktigt att vi är likvärdigt försäkrade, oavsett hur vi tar oss till
jobbet.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att försäkringsvillkoren ändras så
att den försäkrade ersätts även vid olycksfall på väg till och från arbetet
där trafikförsäkringspliktigt fordon inte är inblandat.

14.84
Borttagning av åldersgränsen vid cancersjukdom av asbestexponering
Industrifacket Metall
I villkoren för TFA § 28 Efterskydd står att ”Vid cancersjukdom orsakade av
asbestexponering i arbetet ska sjukdomen ha visat sig innan den skadade
uppnått 75 års ålder”.
Det tar ofta lång tid, upp till 30–40 år, innan asbestscancern mesoteliom
visar sig. Dödligheten för den här cancerarten är i stort sett 100 procent. Senaste gången frågan om att ta bort åldergränsen var aktuell var under avtalsförsäkringsförhandlingarna 2008, men Svenskt Näringsliv visade inget
intresse i frågan.
Under det senaste året har frågan aktualiserats, då flera fall av asbestcancer visat sig hos personer efter 75 års ålder. Därför är det nu dags att väcka
frågan inför kommande avtalsförsäkringsförhandlingar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att asbestrelaterad cancer ska ge
livsvarig rätt till ersättning i efterskyddsreglerna i villkoren för TFA.
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14.85
Ersättning för ekonomiskt bortfall vid utförsäkring från försäkringskassan i AFA (TFA)-försäkringen
Byggnadsarbetareförbundet
Med dagens regler i arbetsskadeförsäkringen kan en medlem som råkar ut
för en arbetsskada eller arbetssjukdom, bli utförsäkrad efter 180 dagar av
Försäkringskassan trots sjukskrivning av läkare. Tvingas från sin anställning och stå till arbetsmarknadens förfogande, utan att det finns någon
kontroll från Försäkringskassan att arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter enligt AML och AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering.
Detta är inte bara en ekonomisk tragedi för den drabbade utan även ett
sätt att kringgå LAS.
För att den drabbade ska få ett bättre ekonomiskt skydd kan man utöka
AFA (TFA)-försäkringen att täcka deras ekonomiska bortfall och på sikt
verka för att förändra sjukförsäkringens regler.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att AFA (TFA)-försäkringen täcker upp för ekonomiskt
bortfall om medlem blir utförsäkrad av försäkringskassan vid arbetsskada eller arbetssjukdom.

14.86
Se över villkoren för arbetssjukdomar i TFA-försäkringen
Industrifacket Metall
Ersättningsreglerna för arbetssjukdomar har inte blivit förbättrade på något
område i TFA-villkoren på många år.
Om inte arbetssjukdomen finns upptagen i förteckningen Tabell 1, i ILOkonventionen (nr 121) måste besvären kvarstå efter att 180 dagar har passerat
sedan sjukdomen visat sig, och vara godkänd hos Försäkringskassan (enligt
kapitel 42, 12 § SFB). Försäkringskassan prövar en arbetsskada endast för att
bestämma arbetsskadeersättning eller sjukpenning, alltså vid inkomstförlust. Om Försäkringskassan godkänner arbetssjukdomen som arbetsskada
kan ansökan göras till TFA.
Om arbetssjukdomen finns uppsatt på ILO-förteckningen samt att besvären kvarstår i mer än 180 dagar sedan sjukdomen visat sig, kan det ge
rätt till ersättning från TFA.
Om något av dessa två villkor inträffar och man har en inkomstförlust
(sveda och värk eller framtida inkomstförlust) måste man få sin sak prövad
i Vållandenämnden.
Vållandenämnden är utsedd av arbetsmarknadens parter. Nämnden är
ingen domstol utan avger ett utlåtande som skaderegleringen grundas på.
Om Vållandenämnden bedömer att arbetsgivaren har vållat arbetsskadan
beräknar AFA Försäkring hur stor inkomstförlusten är och lämnar ersättning för denna.
Den som får en arbetssjukdom i dag har svårt att över huvud taget förstå
hur de får sin ersättning och vad som krävs för att ersättning ska betalas
ut vid arbetssjukdom.
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LO har under de föregående avtalsförsäkringsförhandlingarna försökt
att få bort vållandedelen i TFA-villkoren men inte fått gehör hos Svenskt
Näringsliv. För att få en helhetssyn över bestämmelserna för arbetssjukdomar i TFA-villkoren föreslår vi att en arbetsgrupp tillsätts som ska ha till
uppgift att göra en översyn och utarbeta en strategi för hur vi ska kunna
förbättra villkoren för arbetssjukdomar i TFA inför kommande avtalsförsäkringsförhandlingar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att göra en översyn och utarbeta en strategi för hur vi ska kunna
förbättra villkoren för arbetssjukdomar i TFA inför kommande avtalsförsäkringsförhandlingar.

14.87
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Industrifacket Metall avd 30 Bohuslän–Dal
Antalet försäkrade som söker ersättning från lagen om arbetsskadeförsäkring
(LAF) har minskat med 90 procent på tio år. En stor del av minskningen är
personer som drabbats av arbetssjukdom.
På grund av förra regeringens beslut gällande oerhört stora förändringar
i socialförsäkringssystemet finns det ingen chans för de arbetsskadade att
få sina besvär prövade av Försäkringskassan. Detta beror på att den försäkrade ska visa på en inkomstförlust som är bestående minst ett år fram i
tiden. Vid sjukskrivning gäller bara tre månader i taget och tidsbegränsad
sjukersättning är avskaffad.
För att inte våra medlemmar ska mista stora delar av sin inkomst för att
de arbetat i yrken där det är lätt att dra på sig ohälsa, är det av största vikt
att LO gör en analys från grunden kring villkoren i Trygghetsförsäkring
vid arbetsskada.
Arbetsmarknadens parter ser det som positivt att inte vara beroende av
riksdag och regering om villkoren på arbetsplatserna. Därför behöver LO
se till att Svenskt Näringsliv också förstår vikten av att man även tar över
statens bedömning gällande arbetsskador, eftersom det enbart rör arbetsplatsen och de förutsättningar som gäller där.
Om parterna enas om att föra in förändringarna i ILO-listan i TFA-försäkringen, där belastningsskador nu finns med, har man kommit en bit på
väg att bli oberoende av regelverket som Försäkringskassan är bunden till.
Det är också bra att man tar ett helhetsgrepp om försäkringen så att man
blir helt oberoende av Försäkringskassan när besvären är arbetsrelaterade.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att se över villkoren i Trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA) och uppdatera ILO-listan så att försäkringen blir fristående från Försäkringskassans beslutsprocess vid arbetsskador.
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Utlåtande motionerna 14.77–14.87
14.77
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att kravet på prövning i fall där arbetsgivaren varit försumlig tas bort ur försäkringsvillkoren i TFA vid arbetssjukdom.
14.78
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att vållandedelen i TFA tas bort.
14.79
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att jämställa färdolycksfall med annat
olycksfall i arbetet och därmed kunna få full ersättning från AFA/TFA från dag ett.
14.80
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att LO i samband med förhandlingar med
Svenskt Näringsliv verkar för att den försäkrade ersätts med full inkomstförlust
vid färdolycksfall i de fall inte annan försäkring täcker förlusten.
14.81
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring
vid arbetsskada (TFA) ska ge ersättning för inkomstbortfall från och med första
dagen vid färdolycksfall under färd till och från arbetet.
14.82
att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå från dag ett även vid färdolycksfall.
14.83
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att försäkringsvillkoren ändras så att den
försäkrade ersätts även vid olycksfall på väg till och från arbetet där trafikförsäkringspliktigt fordon inte är inblandat.
14.84
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att asbestrelaterad cancer ska ge livsvarig
rätt till ersättning i efterskyddsreglerna i villkoren för TFA.
14.85
att LO verkar för att AFA (TFA)-försäkringen täcker upp för ekonomiskt bortfall om medlem blir utförsäkrad av försäkringskassan vid arbetsskada eller arbetssjukdom.
14.86
att ge LOs styrelse i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ha till uppgift att
göra en översyn och utarbeta en strategi för hur vi ska kunna förbättra villkoren för
arbetssjukdomar i TFA inför kommande avtalsförsäkringsförhandlingar.
14.87
att ge LOs styrelse i uppdrag att se över villkoren i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och uppdatera ILO-listan så att försäkringen blir fristående från
Försäkringskassans beslutsprocess vid arbetsskador.
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Arbetsskadeförsäkringen (LAF) utgör grunden i försäkringsskyddet vid en arbetsskada.
Men försäkringen ger inte full ersättning för förlorad inkomst och de extra kostnader
som kan uppstå. Därför har arbetsmarknadens parter förhandlat fram ett kompletterande försäkringsskydd. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada kompletterar lagens
skydd och gäller vid olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdom. Ersättning kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.
I motionerna 14.77 och 14.78 ställs krav på att vållandeparagrafen i TFA-villkoren
tas bort. Både LO-kongressen 2008 och 2012 biföll kraven på slopat vållande. Kravet
fanns därför med som ett av flera prioriterade krav i avtalsrörelserna 2010, 2012 och
2013, men föll bort i slutskedet av förhandlingarna och ingen ändring av villkoren gällande vållande har kunnat genomföras hittills. I den kommunala TFA-försäkringen togs
kravet på vållande bort efter förhandlingar mellan de kommunala parterna år 2013.
LOs styrelse anser att kravet på att ta bort vållandeparagrafen i TFA-försäkringen är
fortsatt angeläget och ska finnas kvar.
I motionerna 14.79–14.83 ställs krav på att ersättning för inkomstförlust under akut
sjuktid ska utgå från TFA-försäkringen vid så kallade färdolycksfall, något som inte
är möjligt enligt dagens villkor. Den som råkar ut för ett olycksfall på väg till eller från
arbetet och där ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat, får ersättning enligt
skadeståndsrättsliga regler från trafikförsäkringen. Den som däremot går eller cyklar
till och från arbetet får ingen ersättning för inkomstförlust under akut sjuktid om ett
olycksfall inträffar. Däremot utgår ersättning för kostnader, sveda och värk, inkomstförlust vid eventuell invaliditet och ersättning för lyte och men. Kravet på ersättning
för inkomstförlust under akut sjuktid vid färdolycksfall har inte funnits med som
ett prioriterat krav i de tidigare avtalsförhandlingarna och inte heller på de senaste
LO-kongresserna. LOs styrelse anser att det är ett angeläget krav men att de sedan
tidigare bifallna kraven, som ännu inte är genomförda, är många och högt prioriterade.
Inriktningen bör därför vara att först få igenom dessa krav.
I motion 14.84 framförs kravet att ersättning ska utgå för asbestrelaterad cancer
även om sjukdomen har visat sig efter 75 års ålder. Det tar ofta lång tid för dessa former
av cancer att visa sig och därför är det inte rimligt att ha någon åldersgräns i försäkringen. Senast en ändring gjordes var 2008 då åldersgränsen höjdes till 75 år. Vid denna
förhandling var LOs krav att åldersgränsen helt skulle tas bort, men slutresultatet av
förhandlingen blev en höjning till 75 år. Styrelsen anser att det är rimligt att fortsätta
driva kravet på att åldersgränsen för ersättning vid asbestrelaterad cancer ska tas bort.
I motion 14.85 ställs krav på att ersättning vid arbetsskada ska kunna betalas ut
även om den skadade förlorar rätten till sjukpenning från försäkringskassan. I dag
krävs, enligt villkoren, att den som är arbetsskadad får sjukpenning utbetald för sin
nedsatta arbetsförmåga. Om sjukpenningen upphör försvinner rätten till ersättning
från TFA-försäkringen, även om arbetsförmågan är fortsatt nedsatt på grund av arbetsskadan. I avtalsförhandlingarna 2012 ställde LO krav på att fullt skadeståndsrättsliga
regler skulle införas i TFA-försäkringen. Det skulle i så fall innebära att kopplingen till
sjukpenning tas bort och att det är arbetsoförmågan på grund av skadan som genererar
rätt till ersättning. Detta krav vann dock inte gehör och någon förändring i denna del
gjordes inte. Styrelsen anser att det är önskvärt att fortsätta driva kravet på fullt skadeståndsrättsliga regler i TFA-försäkringen.
I motion 14.86 vill motionären att en arbetsgrupp tillsätts som får i uppdrag att göra
en samlad översyn av de villkorsändringar som behöver göras i TFA-försäkringen för att
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arbetssjukdomarna ska få bättre villkor och att utarbeta en strategi för hur dessa villkor
ska kunna förbättras. De villkorsändringar som gjorts de senaste åren har inneburit
förbättringar av ersättningen vid olycksfall, medan ingen förbättring av villkoren för
ersättning vid arbetssjukdomar har kunnat genomföras. LOs styrelse gör bedömningen
att det är angeläget att tillsätta en arbetsgrupp med ett sådant uppdrag.
I motion 14.87 vill motionären att TFA-försäkringen ska bli oberoende av försäkringskassans bedömningar av arbetsskador genom att uppdatera den så kallade ILO-listan.
Den uppdaterade listan används inte i dag av AFA Försäkring när de reglerar arbetssjukdomar. Svenskt Näringsliv hävdar att detta inte kan ske automatiskt, i och med att
listan uppdaterats, utan att det i så fall måste bli föremål för en förhandling. Styrelsen
anser att det vore lämpligt att driva kravet på att den uppdaterade listan ska användas
av AFA Försäkring. Fördelen med det är att AFA Försäkring direkt kan göra en självständig prövning, även av belastningsskadorna, utan att behöva vänta på godkännande av
försäkringskassan. Nackdelen med dagens system är att det kan ta flera år innan det
blir aktuellt med inkomstförlust och prövning hos försäkringskassan. Ju längre tid som
går desto svårare är det att bevisa samband mellan skadlig inverkan och besvär.
Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även en
ny förhandlingsordning. Den innebär att den part som vill förhandla om ändringar av
villkoren i avtalsförsäkringarna, måste säga upp avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig. LOs styrelse har dock fattat beslut om långsiktiga mål för 2028.
Där finns kravet på förändringar av TFA-försäkringen med. LOs styrelse gör därför
bedömningen att de sedan tidigare bifallna villkorsändringarna är fortsatt angelägna
och att de ska finnas med för övervägande och prioritering vid en framtida uppsägning
och omförhandling av Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. LOs styrelse anser dock
att det inte är möjligt att i nuläget föra till nya krav.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.77, 14.78 och 14.84–14.87 samt
att avslå motionerna 14.79–14.83.
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14.88
Förbättra avtalsgruppsjukförsäkringen
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Kvinnor som är anställda i de branscher som har kollektivavtal där avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ingår, går miste om ersättning från AGS (cirka 10 procent av deras inkomst) när de får graviditetspenning godkänt av
Försäkringskassan.
Graviditetspenning är inte ersättningsgrundande i AGS. Detta motarbetar jämställdheten i samhället.
Hur länge kvinnor får graviditetspenning beror bland annat på hur fysiskt ansträngande arbetet är och även vilka övriga riskfaktorer för graviditeten som finns i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den gravida kvinnan kan
få högst 709 kronor per dag av Försäkringskassan.
Ett problem för många kvinnor med godkänd graviditetspenning, är att
den inte kan ges längre än till och med den elfte dagen före beräknad förlossning. Det är inte helt ovanligt att vissa kvinnor föder barnet fjorton dagar
efter det beräknade datumet. Under hela denna tid är dessa kvinnor hänvisade till att begära föräldrapenning. De går därför miste om mycket inkomst.
Graviditetspenning borde ingå i AGS. Ersättningsvillkoren borde givetvis
i övrigt vara samma som vid ersättning vid sjukpenning dag 15–360. Detta
för att motverka utförsäkrade kvinnor och för att främja jämställdheten.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta för en förbättrad avtalsgruppsjukförsäkring där graviditetspenning berättigar till samma ersättning som sjukpenning gör.

14.89
AGS vid Graviditetspenning
Livsmedelsarbetareförbundet
Många medlemmar klarar inte av att arbeta, både för egen och för fostrets
skull, under delar av sin graviditet. Skälen är oftast dålig arbetsmiljö som
tunga lyft, buller och så vidare.
De som blir sjukskrivna av läkare, får då givetvis AGS. Om sjukskrivningen går över till graviditetspenning mister de AGS. Detta innebär ju en
kraftig minskning av ersättningen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att villkoren för AGS ska ändras så att graviditetspenning också ingår.
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Utlåtande motionerna 14.88–14.89
14.88
att LO ska arbeta för en förbättrad avtalsgruppsjukförsäkring där graviditetspenning
berättigar till samma ersättning som sjukpenning gör.
14.89
att villkoren för AGS ska ändras så att graviditetspenning också ingår.
Motionärerna vill att det ska vara möjligt att få kompletterande ersättning då graviditetspenning från försäkringskassan beviljas. Motionärerna vill att den kompletterande
ersättningen ska ersättas ur Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS.
Styrelsen anser att det är ett rimligt krav ur jämställdhetsperspektiv att det ska utgå
kompletterande ersättning när graviditetspenning beviljas från försäkringskassan. Det
är dock svårt att slå fast vilka förändringar som ska prioriteras men anser att förslag på
kompletterande ersättning vid graviditetspenning ska finnas med för övervägande och
prioritering bland kraven i kommande avtalsförhandlingar.
Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även
en ny förhandlingsordning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av
villkorsförändring måste den part som vill förhandla om ändringar av villkoren säga upp
avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.88 och 14.89 .
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14.90
Begränsningsregeln i föräldraledighetstillägget
Industrifacket Metall avd 2 Norrbotten
Föräldralön med olika ersättningstider fanns tidigare reglerat i flera av LOförbundens kollektivavtal och ersättningen utbetalades direkt av den egna
arbetsgivaren. Dessa ersattes av det nya gemensamma föräldrapenningstillägget (FPT) årsskiftet 2013/2014 och ingår i avtalsförsäkringarna. Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från
Försäkringskassan under barnets första 18 månader.
Möjligheten finns att söka för flera olika ledighetsperioder när det gäller föräldrapenningen från Försäkringskassan, men i den kompletterande
ersättningen från FTP finns en begränsningsregel som innebär att endast
ersättning ges för en sammanhängande ledighetsperiod.
Det innebär att föräldrarna måste direkt planera för barnets första 18
månader. Deras frihet att bestämma själva begränsas, eftersom en överenskommelse måste göras med arbetsgivaren om en längre sammanhållen ledighetsperiod ska bli aktuell. Det kommer även signaler från småföretagen
att det skulle underlätta om det ges möjlighet att få ett flexiblare uttag, så
föräldrar kan ta ut kortare perioder under barnets första 18 månader, i stället
för att direkt behöva planera för en lång sammanhängande ledighetsperiod
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att begränsningsregeln i föräldraledighetstillägget tas bort.

14.91
Föräldrapenningtillägget (FTP) i avtalsförsäkringen
Livsmedelsarbetareförbundet
Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst fram tills barnet fyller 18
månader, under 60 respektive 180 dagar. Ersättning från FTP kan däremot
i dag endast ges för en sammanhängande ledighetsperiod. Det innebär att
man bara kan ansöka om ersättningen vid ett tillfälle. Det är därför viktigt
att planera sin föräldraledighet och komma överens med arbetsgivaren om
en sammanhängande period. Detta innebär att den som tar ut en kortare
föräldraledighetsperiod och samtidigt tar ut föräldrapenningtillägg går miste
om tillägg för en senare period.
Förhållandet begränsar därmed familjer som vill dela eller saxa med sin
föräldraledighet, likväl som det begränsar arbetsgivarens önskan om flexibilitet. Tyvärr är det många i dag som inte är helt insatta i förhållandet och
därmed går miste om många dagar med ersättning från försäkringen.
Vi anser att detta är löneökningar som vi avstått ifrån, för att gynna såväl föräldrar som arbetsgivare och att tillägget ska utgå oavsett om det är
en sammanhängande period eller inte.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att villkoren i försäkringen förändras så att kravet om sammanhängande
period i föräldrapenningtillägget tas bort.
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14.92
Föräldrapenning via avtalsförsäkringen i tolv månader
Industrifacket Metall avd 4 Södra Västerbotten
För att stimulera föräldrar, och skapa en större ekonomisk trygghet när den
ena föräldern är föräldraledig, och ibland är föräldern dessutom ensamstående, bör LO på sikt eftersträva att den avtalsenliga föräldrapenningen utbetalas under längre tid.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tidsperioden från 6 till
12 månader föräldrapenning enligt avtalets försäkringslösning samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tiden för uttag från 18
till 36 månader.

14.93
Föräldratillägg i våra kollektivavtal
Industrifacket Metall avd 27 Östra Skaraborg
När hanteringen av föräldratillägget överläts till Fora blev det mer stelbent
och svårt att hjälpa våra medlemmar på ett bra sätt. Det är viktigt att påminna om att man bara får ta ut en period under föräldraledigheten. Med
nuvarande skrivning riskerar många medlemmar att missa detta tillägg.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få till en förbättring i våra
kollektivavtal när det gäller föräldratillägget.

Utlåtande motionerna 14.90–14.93
14.90
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att begränsningsregeln i föräldraledighetstillägget tas bort.
14.91
att villkoren i försäkringen förändras så att kravet om sammanhängande period i föräldrapenningtillägget tas bort.
14.92
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tidsperioden från 6 till 12 månader
föräldrapenning enligt avtalets försäkringslösning samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att utöka tiden för uttag från 18 till 36
månader.
14.93
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att få till en förbättring i våra kollektivavtal
när det gäller föräldratillägget.
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I motionerna 14.90, 14.91 och 14.93 ställs krav på att villkoret om att det enbart är möjligt att ta ut föräldrapenningtillägget under en period ska tas bort. I samband med förhandlingen om den nya försäkringen för föräldrapenningtillägg så framförde LO kravet
på att tillägget skulle vara kopplat till hur uttaget av föräldrapenning från den allmänna
försäkringen gjordes, det vill säga utan någon begränsning i antalet perioder. LO ansåg
att detta skulle innebära en större flexibilitet i uttaget, både utifrån den anställdes och
i viss mån också utifrån arbetsplatsens behov. Svenskt Näringsliv ville dock inte tillgodose detta krav utan ansåg att regelverket om uttag under en period, som då fanns i
flertalet förbundsavtal, skulle tillämpas i försäkringen. LOs styrelse delar motionärernas åsikt att begränsningen till en period är olämplig och att detta bör ändras.
I motion 14.92 ställs dels krav på att utöka antalet möjliga dagar med föräldrapenningtillägg från 180 till 360 samt dels att utöka den period under vilken det är möjligt
att ta ut tillägget från 18 till 36 månader. LOs styrelse anser att det är önskvärt med ett
så jämställt uttag som möjligt i föräldraförsäkringen och vill därför att regelverket i den
kompletterande försäkringen ska bidra till ett sådant uttag. I den allmänna försäkringen är vardera föräldern tilldelad 195 dagar var med föräldrapenning på sjukpenningnivå
och det är möjligt att överlåta allt utom 90 av dessa dagar till den andre föräldern. Det
innebär att uttaget i extremfallet kan bli att den ene föräldern tar ut 300 dagar och den
andre 90 dagar. LOs styrelse anser att den förändring som motionären vill se, från 180
till 360 dagars föräldrapenningtillägg per förälder, riskerar att motverka ett jämställt
uttag.
LOs styrelse anser också att det är önskvärt att båda föräldrarna är föräldralediga
i så stor utsträckning som möjligt när barnet är litet och att det därför är viktigt att
regelverket för föräldrapenningtillägg bidrar till detta. LOs styrelse anser därför att det
i nuläget inte finns anledning att ändra på regeln om att dagar med föräldrapenningtillägg ska tas ut före 18 månaders ålder. Det finns dock anledning att följa uttaget från
försäkringen noga för att se hur uttaget ser ut. Om det visar sig att det är många dagar
med föräldrapenningtillägg som inte tas ut för att gränsen på 18 månader är för snäv,
kan det finnas anledning att se över villkoren i framtiden.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.90, 14.91 och 14.93 samt
att avslå motion 14.92.
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14.94
Fortsätta arbeta efter 65 års ålder – med eller utan trygghet?
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I dagens arbetsliv förväntas vi att fortsätta jobba efter 65 års ålder och många
av våra medlemmar som är pigga och friska vid den åldern känner sig mer
eller mindre tvingade att fortsätta jobba för att få en rimlig pension. Andra
fortsätter för att de trivs med sitt arbete och sina arbetskamrater. Oavsett
varför fler och fler av våra medlemmar fortsätter jobba efter 65 års ålder så är
det en stor och märklig orättvisa att vissa av våra avtals- och medlemsförsäkringar upphör att gälla vid 65 års ålder, även om medlemmen fortsätter jobba.
Till exempel sker ingen insättning till avtalspensionen efter 65 års ålder
inom de flesta avtalsområden om inte den anställde kommer överens med
sin arbetsgivare. Till exempel sjuk- och efterlevandeförsäkringen som erbjuds fackliga medlemmar via Folksam utgår också den från att ingen ska
arbeta efter 65 års ålder.
Vi må alla tycka att det är en trist utveckling att fler och fler känner sig
tvingade att fortsätta jobba efter 65 års ålder men måste ändå inse att prognoserna för framtiden gör gällande att vi kommer att leva längre och vara
friskare. Det innebär att i framtiden kommer fler och fler att både vilja och
behöva jobba efter 65 års ålder. Det är dags att vi moderniserar synen på
våra avtalsförsäkringar och våra medlemsförsäkringar så att de styrs av hur
länge vi jobbar istället för av en viss åldersgräns.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska arbeta aktivt för att förhandla bort 65-årsgränsen inom alla kollektivavtalsförsäkringar så att de anställda omfattas så länge de är yrkesaktiva samt
att LO ska arbeta för att ta bort 65-årsgränsen inom medlemsförsäkringarna
som Folksam erbjuder så att de ger fullgott försäkringsskydd så länge
medlemmarna är yrkesaktiva (behandlas under dagordningspunkten
12.3).
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Utlåtande motion 14.94 första att-satsen
14.94 första att-satsen
att LO ska arbeta aktivt för att förhandla bort 65-årsgränsen inom alla kollektivavtalsförsäkringar så att de anställda omfattas så länge de är yrkesaktiva.
Motionären beskriver att fler och fler arbetar efter fyllda 65 år både av egen vilja eller
tvång för att få en rimlig pension. Att det i de kollektivavtalade försäkringarna inte
finns en följsamhet med arbete efter 65 år. Arbetstagaren som fortsätter arbeta efter 65
år måste också göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om inbetalning till
avtalspensionen för att inbetalning ska ske.
Det är rätt att vissa avtalsförsäkringar slutar vid 65 års ålder eller bara gäller under
viss tid efter 65 års ålder vid fortsatt yrkesarbete. De kollektiva framförhandlade försäkringarna är ett komplement till de statliga socialförsäkringssystemen och är framförhandlade då 65 år var den ålder då de flesta slutade sitt yrkesverksamma liv. Då de
flesta avtalsförsäkringarna är ett komplement till socialförsäkringarna ställs det även
krav på höjning av ålder i dessa system för att avtalsförsäkringarna i framtiden ska
fungera efter 65 års ålder.
Styrelsen anser att det är viktigt att 65 års ålder tas bort och att de kollektivavtalade
försäkringarna och avtalspensionsplanerna gäller under hela arbetslivet.
Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även
en ny förhandlingsordning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av
villkorsförändring måste den part som vill förhandla om ändringar av villkoren säga upp
avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.
LOs styrelse har fattat beslut om långsiktiga mål för 2028. Där finns kravet med på
ökad trygghet i arbetslivet och även ekonomiskt som pensionär. LOs styrelse gör därför
bedömningen att de sedan tidigare bifallna villkorsändringarna är fortsatt angelägna
och att de ska finnas med vid en framtida omförhandling av kollektivavtalsförsäkringarna och avtalspensionsplanerna.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 14.94 första att-satsen.
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14.95
Förbättringar i AGB-försäkringen
Byggnadsarbetareförbundet
När man är ung och blir arbetslös har man oftast inte hunnit bygga den
ekonomiska buffert och trygghet som man kunnat göra i ett senare skede
av livet. Både som ung och när man har hunnit skaffa familj är en ekonomisk buffert en trygghet att använda vid till exempel arbetslöshet. Det finns
goda ekonomiska marginaler i AGB-försäkringen i dag som kan hjälpa till
vid förbättringar av villkoren.
Kvalifikationsgränserna bör ändras i flera moment, åldersgränsen bör
sänkas från 40 år till 25 år. Kravet på 50 månaders anställning under fem år
bör ändras till 24 månaders anställning under tre år. Tvåårsbegränsningen
för inom vilken tid ansökan ska ha kommit in bör tas bort och de som blir
uppsagda på grund av arbetsskada/arbetssjukdom borde även omfattas av
försäkringen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att åldersgränsen i AGB-försäkringen sänks till 25 år,
att LO verkar för att kvalifikationstiden i AGB-försäkringen sänks till 24
månaders anställning inom de senaste 36 månaderna,
att LO verkar för att tvåårsbegränsningen i ansökningstiden tas bort samt
att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom
ska omfattas av AGB-villkoren.

14.96
Omställningsavtal
Livsmedelsarbetareförbundet
Trygghetsfonden TSL som startades 2004 för stora delar av LO-kollektivet
har varit och är ett väl fungerande omställningsstöd för medlemmar som
drabbas av arbetsbrist. Syftet är att underlätta för de anställda, företag och
fack om företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist.
Tyvärr har nya krav på rehabilitering och försäkringskassans allt hårdare
bedömning av arbetsförmågan slagit hårt mot de arbetstagare som tvingats
lämna sin anställning på grund av hälsorelaterade skäl. Dessa tillhör i dag
en betydande och hårt ansatt grupp på svensk arbetsmarknad.
Att få ta del av omställningsförsäkringens fördelar med goda resultat
borde därför vara naturligt i ett allt hårdare arbetsklimat. Det skulle vara
en vinst för såväl samhälle, företag samt arbetstagare om omställningsförsäkringens villkor förändrades så att även denna grupp kan omfattas av
omställningsstöd.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att villkoren i omställningsförsäkringen omförhandlas så att den även omfattar arbetstagare som blir uppsagda på grund av hälsoskäl.
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14.97
Slopa ålderskravet på AGB-försäkringen och återinför möjligheten till ersättning vid uppsägning på grund av hälsoskäl.
Transportarbetareförbundet
Avgångsbidraget vid arbetslöshet, AGB, är ett uppskattat tillskott i ekonomin då man blir arbetslös.
Det upplevs dock som diskriminerande av många som är under 40 år,
som uppfyller kravet på arbetad tid. Argumentet att det är svårare att hitta
ett nytt jobb om man är över 40 år köps oftast inte. Har man bildat familj,
fått barn, köpt hus med mera är det svårt att få ekonomin att gå ihop om
man drabbas av arbetslöshet på grund av att arbetsgivare tvingas säga upp
på grund av arbetsbrist.
Samma gäller den som på grund av sjukdom tappar sin anställning. Då
försäkringen förändrades vid införandet av TSL tog man bort möjligheten
att få ersättning på grund av arbetsbrist av hälsoskäl. Men den borgerliga
regeringens förändring av socialförsäkringssystemet och införandet av ”rehabiliteringskedjan”, har medfört ett behov av att återinföra möjligheten till
ersättning. I dag kan ju en anställning upphöra efter 180 dagar men varken
AGB eller TSL gäller.
Det är inte OK att diskriminera på grund av ålder eller sjukdom och som
läget är i dag är det kostsamt att bli arbetslös, först sju karensdagar, sen förlorar man minst 20 procent av sin lön.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att verka för att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen slopas och att
enbart kvalifikationstid räknas samt
att verka för att möjligheten att få ersättning vid arbetsbrist av hälsoskäl
återinförs.

14.98
AGB och TSL – att de som blir uppsagda på grund av av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av villkoren
Byggnadsarbetareförbundet
AFA försäkring genererar varje år ett stort överskott som skickas tillbaka
till arbetsgivarna, Pengar som i stället borde gå till våra mest utsatta arbetskamrater i form av förbättringar i
försäkringsvillkoren.
Gruppen människor som blivit tvingade att lämna sina arbeten på grund
av hälsoskäl har ökat och de har hittills inte kunnat tillgodogöra sig omställningsförsäkringen. Därför anser vi att uppsagda på grund av arbetsskada/
arbetssjukdom ska omfattas av AGBs och TSLs försäkringsvillkor.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom
ska omfattas av AGB- och TSL-villkoren.
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14.99
Förbättringar i AGB-villkoren
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
När våra medlemmar blir uppsagda på grund av arbetsbrist och man är 40 år
fyllda betalar AGB-försäkringen ut engångsbelopp till de drabbade. Detta
gäller inte dem som får en sjukersättning och som tvingas avsluta sin anställning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivarna ser detta som ett ypperligt
tillfälle att avsluta den anställningen på grund av personlig arbetsbrist. Vi
tycker att detta är en rättvisefråga. När man får en sjukersättning drabbas
man ekonomiskt. Man har ofta gått länge med endast sjukpenning som inkomst. De första 360 dagarna har man haft en AGS-ersättning, men efter
det har man enbart sjukpenning.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att AGB-försäkringen även ska
gälla vid en avslutad anställning på grund av en beviljad sjukersättning.
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Utlåtande motionerna 14.95–14.99
14.95
att LO verkar för att åldersgränsen i AGB-försäkringen sänks till 25 år,
att LO verkar för att kvalifikationstiden i AGB-försäkringen sänks till 24 månaders
anställning inom de senaste 36 månaderna,
att LO verkar för att tvåårsbegränsningen i ansökningstiden tas bort samt
att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB-villkoren.
14.96
att villkoren i omställningsförsäkringen omförhandlas så att den även omfattar
arbetstagare som blir uppsagda på grund av hälsoskäl.
14.97
att verka för att ålderskravet på 40 år i AGB-försäkringen slopas och att enbart kvalifikationstid räknas samt
att verka för att möjligheten att få ersättning vid arbetsbrist av hälsoskäl återinförs.
14.98
att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB- och TSL-villkoren.
14.99
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att AGB-försäkringen även ska gälla vid en
avslutad anställning på grund av en beviljad sjukersättning.
Omställningsförsäkringen omfattar två delar, avgångsbidragsförsäkringen AGB och
omställningsstödet TSL som ska hjälpa uppsagda tillbaka till arbete. AGB är ett kontantstöd och det är AFA försäkring som administrerar försäkringen. För att omfattas
av dessa två delar finns det vissa villkor. Villkoren för möjlighet till AGB är exempelvis
att, hen ska ha fyllt 40 år vid anställningens upphörande, hen ska ha blivit uppsagd
av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget ska ha medfört varaktig
personalreduktion. Vidare krävs att den uppsagda ska ha varit anställd på företag
med försäkring 50 månader av de senaste 60 månaderna. Hen ska heller inte inom tre
månader återanställts i samma företag eller inom samma koncern. Uppfyller hen villkoren i AGB för rätt till ersättning är grundbeloppet 2016 vid 40 år, 33 850 kronor, från
och med fyllda 50 år läggs det till 1 400 kronor per år, upp till och med 60 år. AGB kan
även utbetalas vid uppsägning till kortare arbetstid. Ansökan ska ha inkommit till AFA
försäkring inom två år från anställningens upphörande. Det finns i AGB försäkringen
ingen koppling till att arbetslöshet ska uppstå. Försäkringen kan ses som ersättning för
merarbetet att behöva söka nytt arbete.
Omställningsstödet administreras av kollektivavtalsstiftelsen TSL och det är dess
styrelse som närmare bestämmer om omställningsstödets utformning och omfattning samt villkoren för finansiering av detta stöd. Rätt till omställningsstöd finns vid
uppsägning på grund av arbetsbristskäl och vid anställningens upphörande ska hen
arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år på företag anslutet till TSL
omställningsstöd.
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Det föreslås kongressen i motion 14.95 första att-satsen att LO verkar för att ålderskravet för ersättning i AGB sänks till 25 år och andra att-sats att kvalifikationstiden i
AGB-försäkringen sänks till 24 månaders anställning inom de senaste 36 månaderna. I
motion 14.97 första att-satsen föreslås kongressen att ålderskravet på 40 år slopas för
rätt till AGB ersättning och att enbart kvalifikationstid ska räknas. Styrelsen anser att
ålderskravet bör sänkas och att kvalificeringstiden kortas ned för att fler ska omfattas
av försäkringen. Styrelsen vill dock inte föreslå vilken ålder eller kvalificeringstid som
ska gälla.
I motion 14.95 fjärde att-satsen föreslås kongressen att LO verkar för att uppsägning
på grund av arbetsskada/arbetssjukdom ska omfattas av AGB-villkoren. I motion 14.96
föreslås kongressen besluta att LO verkar för att uppsägning på grund av arbetsskada/
arbetssjukdom ska omfattas av AGB- och TSL-villkoren. I motion 14.96 och 14.97 andra
att-satsen föreslås kongressen att LO omförhandlar omställningsförsäkringen så att
den även omfattar arbetstagare som blir uppsagda på grund av hälsoskäl. Styrelsen
anser att omställningsförsäkringen ska omfatta även dem som sägs upp på grund av
personliga skäl då anledning beror på ohälsa.
I motion 14.99 föreslås kongressen besluta att ge LOs styrelse i uppdrag att verka
för att AGB-försäkringen även ska gälla vid en avslutad anställning på grund av en
beviljad sjukersättning. Vid en beviljad sjukersättning från försäkringskassan finns
ingen kvarvarande arbetsförmåga. AGB försäkringen kan ses som ersättning för merarbetet att söka nytt arbete. Styrelsen anser därför att det inte ska vara möjligt att få
ersättning från AGB försäkringen vid beviljad sjukersättning.
I motion 14.95 tredje att-satsen föreslås kongressen besluta att LO verkar för att
tvåårsbegränsningen i ansökningstiden tas bort. Styrelsen anser att två år kan ses som
kort tid men anser att det ska finnas en preskriptionstid. Styrelsen vill dock inte föreslå
någon tidslängd på förlängd preskriptionstid.
Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även
en ny förhandlingsordning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av
villkorsförändring måste den part som vill förhandla om ändringar av villkoren säga upp
avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.
LOs styrelse har fattat beslut om långsiktiga mål för 2028. Där finns kravet på förändringar av omställningsförsäkringen med. LOs styrelse gör därför bedömningen att
de sedan tidigare bifallna villkorsändringarna är fortsatt angelägna och att de ska finnas med vid en framtida omförhandling av omställningsförsäkringen. En förbättring av
omställningsförsäkringen ska därför finnas med för övervägande och prioritering bland
kraven i kommande avtalsförhandlingar.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.95 fjärde att-satsen, 14.96, 14.97 andra att-satsen och
14.98,
att anse motionerna 14.95 första–tredje att-satserna och 14.97 första att-satsen
besvarade samt
att avslå motion 14.99.
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14.100
AFAs återbetalningar till företagen
Industrifacket Metall avd 22 Sörmland
AFA betalar ut överskottet på sina olika försäkringar till företag som är anslutna dit. Avgifterna företagen betalar för försäkringarna har vi avstått i
lönerevisionsförhandlingar. Företagen låter överskotten gå in i deras bokföring som om det är deras pengar och inte lön från kollektivet som vi har
avstått ifrån.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de centrala parterna kommer
överens om att överskotten går till nya försäkringslösningar samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att om det ändå blir pengar över
så ska företagen använda dem till kollektivets bästa.

Utlåtande motion 14.100
14.100
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att de centrala parterna kommer överens
om att överskotten går till nya försäkringslösningar samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att om det ändå blir pengar över så ska företagen använda dem till kollektivets bästa.
Motionären tar upp frågan om att AFA Försäkring under de senaste åren har betalat tillbaks en del av överskottet i försäkringsföretagen till arbetsgivarna. Motionären menar
att detta inte är rätt eftersom löntagarna har avstått löneutrymme för att finansiera
försäkringarna.
I en förmånsbestämd försäkring är det den avtalade förmånen som är fastställd. Det
är kostnaden för att finansiera den förmånen som de anställda avstått löneutrymme
för. Det innebär att åtagandet som arbetsgivarna gjort är att de har förbundit sig att
framöver alltid garantera att den avtalade förmånen kan betalas ut.
Det betyder också att om antalet försäkringsfall ökar, så att kostnaden för försäkringen stiger, så måste arbetsgivaren betala en högre premie än den ursprungligen
avtalade, för att bekosta den avtalade förmånen. Arbetsgivaren kan i detta fall inte
hänvisa till den högre kostnaden för att kräva att de anställda ska avstå mer i löneutrymme. Arbetsgivaren kan inte heller kräva att de avtalade förmånerna ska försämras.
Det är i detta fall arbetsgivaren som får stå risken för att kostnaderna ökar, även om det
innebär att premien som hen betalar nu är dubbelt så hög som det löneutrymme som
de anställda tidigare avstått.
Det betyder också att om antalet försäkringsfall sjunker, så kan arbetsgivaren betala
en lägre premie och ändå se till att den avtalade förmånen kan garanteras. De anställda
kan då omvänt inte hänvisa till den lägre premien och kräva mer i löneutrymme eller
förbättrade förmåner i försäkringen.
I en premiebestämd försäkring är förhållandet det omvända. Där är det istället storleken på premien som är avtalad. Det är kostnaden för den premien som de anställda
har avstått löneutrymme för. Hur omfattande förmånerna kan bli beror därefter på hur
höga kostnaderna i försäkringen blir. I detta fall har arbetsgivaren enbart förbundit sig
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att alltid betala den avtalade premien men hen garanterar dock inte omfattningen på
förmånerna. Dessa kan därför komma att både förbättras och försämras medan premien är fast.
När de förmånsbestämda försäkringarna får lägre kostnader så uppstår ett överskott. AFA Försäkring har möjlighet att sätta undan delar av detta överskott i reserver
men hur stora dessa reserver får vara är lagreglerat. Det betyder att om reserverna blir
för stora så är AFA tvingade att lösa upp dessa. Då uppstår en vinst i företaget som ska
beskattas. Ambitionen är därför att hålla premierna för de förmånsbestämda försäkringarna på en sådan nivå så att förmånerna garanteras men utan att det uppstår ett
överskott som riskerar att behöva skattas bort.
De försämringar som gjordes i sjukförsäkringen 2008 avseende framför allt
möjligheten att få sjukersättning, har fått stor påverkan på skadeutfallet. Trots att
Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) har haft noll (0) i premie de senaste åren har ett
för stort överskott uppstått. Det innebär att det normala sättet att reglera detta, med
lägre avgift, inte har räckt till. Enligt huvudregeln skulle detta innebära att överskottet
beskattades med ett antal miljarder kronor. Som ett alternativ till detta valde parterna
då istället att förhandla om frågan. I två förhandlingar, 2011 och 2014 överenskoms
därför att inbetalda avgifter till AGS-försäkringen för åren 2004–2008 skulle betalas
tillbaks till försäkringstagarna, det vill säga arbetsgivarna.
I förhandlingen hävdade arbetsgivarna att återbetalning skulle ske utan någon
villkorsförbättring, eftersom AGS är en förmånsbestämd försäkring. Men eftersom LO
valde att lyfta in dessa förhandlingar som en del av de samordnade avtalsförhandlingarna kunde förbättrade villkor i TFA, AGS och Premiebefrielseförsäkringen genomföras
samtidigt.
För det fall att det skulle uppstå ett överskott i försäkringarna i framtiden finns
numera ingen möjlighet för LO att lyfta in en sådan fråga i en ordinarie avtalsrörelse.
Det finns därför framöver inget självklart påtryckningsmedel att använda i en sådan
eventuell förhandling. Det är dock inte heller självklart att det ska ske en återbetalning
till arbetsgivarna. Huvudalternativet, om parterna inte blir överens om något annat,
är att ett sådant överskott kommer att beskattas och sedan finnas som eget kapital i
försäkringsbolaget.
LOs styrelse anser att de förutsättningar som gäller för förmånsbestämda försäkringar, och som beskrivits ovan, inte gör det möjligt att bifalla motionen.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 14.100
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14.101
Begravningshjälp
Industrifacket Metall avd 38 Östra Skaraborg
Kostnaderna för att få våra nära och kära förda till den sista vilan ökar kraftigt, vilket innebär stora hål i plånboken när det hemska har inträffat och
begravning ska ske. Att det då genom fackligt medlemskap och gällande
kollektivavtal kan träda in och stödja familjer ekonomiskt är en trygghetsfråga och inte minst en jämlikhetsfråga. Men då krävs det också att den
ekonomiska hjälpen stärks för att kunna kompensera de kraftiga kostnadsökningarna vid begravningar som har skett de senaste åren.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att nivåerna i avtalsförsäkringar
gällande begravningshjälp höjs kraftigt, till minst ett prisbasbelopp.

Utlåtande motion 14.101
14.101
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att nivåerna i avtalsförsäkringar gällande
begravningshjälp höjs kraftigt, till minst ett prisbasbelopp.
Motionären beskriver att begravningshjälpen i Tjänstegrupplivförsäkringen TGL inte
hängt med i kostnadsutvecklingen. Hen anser också att det både är en trygghetsfråga
och en jämlikhetsfråga, att den ekonomiska hjälpen stärks för de utsatta familjerna då
kostnaderna för en begravning ökat de senaste åren.
Det utbetalas i dag ett halvt prisbasbelopp, 22 150 kronor 2016, för begravningshjälp ur TGL. Styrelsen anser det viktigt att TGL, avseende begravningshjälp, ger en
rimlig ersättning motsvarande kostnaden för en normal begravning.
Som ett resultat av förhandlingarna om avtalsförsäkringarna 2013 infördes även
en ny förhandlingsordning. Den innebär att om parterna inte är överens om behov av
villkorsförändring måste den part som vill förhandla om ändringar av villkoren säga upp
avtalet om försäkringen innan en förhandling kan bli möjlig.
Det är dock svårt att slå fast vilka avtalsförsäkringsförändringar som ska prioriteras,
men att en höjning av begravningshjälpen ska finnas med för övervägande och prioritering bland kraven i kommande avtalsförhandlingar.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 14.101 besvarad.
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I debatten deltog
Inger Hjärtström, Kommunal
Patric Nelson, Livs
Anne-Maria Carlsgård, Kommunal
Thomas Rolén, Byggnads
Gunilla Norberg, IF Metall
André Schwenk, Kommunal
Torbjörn Johansson, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Inger Hjärtström Kommunal m.fl. yrkande om bifall på motionerna 14.79–
14.83,
––Gunilla Norberg, IF Metall yrkande om bifall på motion 14.83,
––Thomas Rolén Byggnads yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion 14.95 fjärde att-satsen med följande tilläggs-att-sats: att LO verkar för
att ålder och kvalifikationstiden sänks.

Beslut

Kongressen beslutade efter rösträkning
att med röstsiffrorna 232 mot 156 bifalla motionerna 14.79–14.83. Två ombud
avstod från att rösta.
Rösträkning begärdes av Helén Sandgren Stenmark kongressordförande.
Kongressen beslutade
att avslå tilläggs-att-satsen på motion 14.95 fjärde att-satsen.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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14.6 Avtalspension
Motionerna 14.102–14.114 samt 18.22 tredje och fjärde att-satsen
14.102
Intjänandetid och insättningar till avtalspensionen
Byggnadsarbetareförbundet
Vi har i dag en laglig rätt att arbeta till 67 års ålder, men avtalspensionen
slutar arbetsgivaren att betala in vid 65 års ålder. Man är sedan tvungen att
som enskild individ komma överens med arbetsgivaren om fortsatt inbetalning av avtalspensionen.
I dag tvingas allt fler att jobba vidare efter 65 år för att få en dräglig pension att leva på. Det är även ett faktum att dagens pensioner beräknas på vår
livsinkomst och nivåerna för oss som kommer att gå i pension med detta
system har visat sig vara lägre än i det gamla ATP-systemet. Därför bör avtalspensionen betalas in på varenda intjänad krona. Inte ens detta kommer
att räcka för att vi ska få en dräglig pension utan man behöver även höja
nivån på inbetalningen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att den övre åldersgränsen för avtalspension på 65 år tas
bort,
att LO verkar för att den undre åldersgränsen för avtalspension på 25 år tas
bort,
att LO verkar för att avtalspensionen inbetalas på all intjänad lön samt
att LO verkar för att avsättningen för avtalspensionen höjs.

14.103
Inbetalning av förhöjd tjänstepension för inkomst över brytpunkten
Byggnadsarbetareförbundet
Det nuvarande pensionssystemet bygger på tre delar: Allmänpension, tjänstepension och privat pensionssparande. Tjänstepensionen baseras på att
kollektivavtalsbärande företag betalar in 4,5 procent på lönen upp till 7,5
inkomstbasbelopp (2015 var gränsen 435 750 kronor) på inkomst över detta
ska det inbetalas 30 procent.
Ett problem är att personer som byter anställning under året eller utför andra uppdrag till exempel fackliga uppdrag eller utbildningar har fler
uppdragsgivare och kan hamna under gränsen hos de olika uppdragsgivarna
men den totala summan ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Förtroendevald
som utför uppdrag för förbund, region, klubbar eller LO får i många fall
inte den pensionsinbetalning som de har logisk rätt till. Det är fackligt
förtroendevalda som utgör ryggraden i våra organisationer och att de som
är vår styrka sedan ska straffas med en sämre pension känns inte rätt. LO
och förbunden borde aktivt agera för att förändra regelverket och rätta till
missförhållandet.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att göra en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om
att förhöjd tjänstepension för inkomst över brytpunkten betalas in av
den reguljära huvudarbetsgivaren.

14.104
Samma livslängdsantagande hos förvaltningsbolagen inom Tjänstepension SAF-LO
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
I dag har olika förvaltare inom Tjänstepension SAF-LO olika antagande
när man beräknar livsvarigt uttag. Detta vet inte våra medlemmar och kan
därför förlora stora summor på fel val.
Beskrivning av ärendet
På grund av att summan av månadsutbetalningarna mellan de olika förvaltningsbolagen blir olika, även när summan av förvaltat kapital är densamma, så är det ett stort problem.
Exempel: Pelle har 500 000 kronor i Swedbank (beräknad livslängd 23,1 år).
Olle har 500 000 kronor i AMF (beräknad livslängd 20,2 år).
Båda väljer att ta ut sin tjänstepension på livsvarig utbetalning. Pelle
får 1 084 kronor per månad brutto, Olle får 2 062 kronor per månad brutto.
Skillnad: 258 kronor per månad brutto, 3 096 kronor per månad brutto,
61 920 kronor på 20 år brutto.
Problemet skulle lösas om samtliga förvaltningsbolag rättar sig efter SCBs
prognos om förväntad livslängd inom SAF-LO.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga förvaltningsbolag
inom Tjänstepension SAF-LO ska ha samma livslängdsantagande på
”livsvarigt” uttag.

14.105
Förbättring av Avtalspension SAF-LO
Transportarbetareförbundet
På LO Kongressen 2008 biföll man att LO skulle verka för att arbetsgivaren
ska betala avtalspension tidigare än från 25 års ålder. Man ansåg att detta
är en viktig fråga. Man tillsatte en arbetsgrupp som jobbar med frågan för
kommande avtalsförhandlingar.
Nu har det gått sju år, det är dags att tag i frågan, detta är en rättvisefråga att man ska få pension från första arbetsdagen. Många yrkesverksamma
inom LOs avtalsområden börjar sitt arbetsliv tidigare än vid 25 års ålder och
missgynnas av nuvarande system.
Man har löst denna fråga inom den kommunala sektorn genom att man
betalar in avtalspensioner från och med 21 års ålder.
I det nuvarande statliga pensionssystemet är pensionsnivån beroende av
inkomsten under hela det förvärvsaktiva livet. Vi vet i dag att betydelsen
av avtalspensionen blir allt större. Den kompletterande avtalspensionens
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storlek blir i detta sammanhang allt mer betydelsefull för den samlade
pensionens storlek.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar med kraft för att snarast lösa frågan om att Avtalspension
SAF-LO ska gälla från första anställningsdagen.

14.106
Avtalspension
Industrifacket Metall avd 27 Östra Skaraborg
I våra kollektivavtal finns regleringar om årlig avsättning till Avtalspension
SAF-LO. Alla medlemmar får inte del av insättningen, bland annat de som
väljer att jobba kvar efter 65 år och de som arbetar före 25 år.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionspremien inbetalas av arbetsgivaren från första till sista kronan.

14.107
Pensionsfrågan
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
Den framtida pensionen lovar inte gott. Något måste göras.
För att förbättra pensionen för flertalet så föreslår vi istället att man
växlar de 30 procenten för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (ibb)
mot att höja avtalspensionen från 4,5 till 6–6,5 procent.
Det enda rimliga är att all inkomst genererar lika stora pensionsinbetalningar. Är man för en solidarisk lönepolitik så borde man också vara för
en solidarisk pensionspolitik.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO-kongressen beslutar om en förändring av tjänstepensionen i motionens anda.

14.108
Utökad avsättning till avtalspension
Industrifacket Metall avd 41 Kalmarsund
I dag är avsättningen till avtalspensionen 4,5 procent. Om avsättningen av
löneutrymmet varje år ökar med några tiondelar kommer vi snart upp till
cirka 6 procent.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avsättningen till avtalspensionen ökar.
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14.109
Avtalspension
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Som ung och nyanställd får du veta att du ska göra ett val av förvaltare och
efterlevandeskydd för din Avtalspension SAF-LO. Hur lätt är det? Pensionsåldern är 40 år bort, du har inte skaffat familj och barn, och du struntar i
valet. Kanske tänker du att det går att göra senare, när du vet mer om vad
det innebär, och så glömmer du att göra något.
Som ung är du odödlig, men det är inte riktigt sant, mycket kan hända
under de år du kommer arbeta till pensionsdagen. Du bildar kanske familj
och om det händer något med en familjeförsörjare och återbetalningsskyddet
inte är valt kommer de pensionspengarna att delas av resten av kollektivet.
Din familj får inte del av det som betalats in av den lön som du har avstått.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskyddet på sparat kapital gäller från första inbetalningen, utan att man aktivt behöver
välja återbetalningsskydd samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskydd kan väljas
utan hälsoprövning vid första aktiva valtillfället.

14.110
Solidarisk avtalspension från första kronan
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
I Avtalspension SAF-LO som är det största avtalspensionsområdet inom
LO-förbunden, men även flera andra avtalspensionsområden, börjar den
anställde tjäna in pengar till sin framtida pension först från 25 års ålder. I
det allmänna pensionssystemet är det däremot ingen åldersgräns alls för
intjänande till pension. Detta är naturligtvis det enda rimliga! Särskilt mot
bakgrund av att alla vet att hela livsinkomsten är viktig för pensionen och
att ett långt arbetsliv är avgörande för om det går att leva på pensionen.
Glädjande nog har vissa fackförbund börjat inse det orimliga i åldersgränser för intjänande till avtalspensioner och numera kan ungdomar med
bland annat statlig, kommunal och landstingsanställning se fram emot nya
regler för avtalspension utan åldersgräns. Det borde vara en självklarhet
oavsett vilket avtalsområde dagens ungdomar jobbar inom.
Avtalspensionen kommer att utgöra en stor och viktig del av den framtida pensionen och det finns inga rimliga argument för att dagens ungdomar ska behöva vänta tills de fyller 25 år innan de tjänar in pengar till sin
avtalspension.
Vi måste alla, med LO i spetsen, jobba för att rätta till denna djupa orättvisa! En självklar målsättning måste vara att alla avtalspensioner oavsett
avtalsområde ska börja betala in till de anställdas pensioner från första lönekronan den första anställningsdagen oavsett den anställdes ålder, anställningsgrad, anställningsform eller anställningens längd.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO kraftfullt ska arbeta för att ta bort åldersgränser för intjänande till
avtalspension inom alla avtalspensionsavtal.

14.111
Avtalspension från första kronan varje månad
Industrifacket Metall avd 46 Blekinge
I dagens pensionssystem så startar avtalspensionen vid 25 års ålder. Många
av LO-kollektivets medlemmar startar sitt arbetsliv betydligt tidigare. Med
andra ord förlorar man betydande inbetalningar till sin pension.
Tjänstemännen har i sitt avtal, att det betalas in månadsvis till deras avtalspension, men på LO-sidan betalas det in årsvis i efterhand. Detta är för
oss en stor rättvisefråga. Det finns för oss ingen anledning till varför LOkollektivet ska ha sämre villkor än tjänstemännen. För enkelhetens skull så
borde detta redovisas varje månad på lönespecifikationen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att åldersgränsen i avtalspensionen helt tas bort så avtalspensionen betalas in på all inkomst oavsett
ålder,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionen betalas in
månadsvis till Fora samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inbetalningarna till Fora redovisas på lönespecifikationen varje månad.

14.112
Avtalspensionen viktigare för varje år!
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
Vi kan konstatera att avtalspensionen blir viktigare för alla anställda, den
dag det är dags för pension, än den någonsin varit. Enligt många bedömare
kommer avtalspensionen att utgöra ungefär en tredjedel av den totala pensionen för morgondagens pensionärer. De som har avtalspension på sin arbetsplats behöver göra flera olika val i samband med det. Val som påverkar
pensionens storlek och tryggheten för de efterlevande vid dödsfall. Mer än
de flesta har en aning om innan det är försent att påverka. De flesta (drygt
50 procent) som omfattas av avtalspension har inte gjort något val alls trots
att de får brev med uppmaning att göra val när de första gången börjar omfattas av avtalspensionen.
1998 valde fackföreningsrörelsen med LO i spetsen att starta ett eget
nytt pensionsförvaltningsbolag tillsammans med Folksam. Ett pensionsförvaltningsbolag som har till enda uppgift att ge de som väljer att spara
avtalspensionen i bolaget en så bra avkastning som möjligt och samtidigt
ta hänsyn till etik, miljö och arbetares villkor och rättigheter i de företag
som pensionspengarna investeras i. Det borde vara en självklarhet att de
som inte gör ett aktivt val för sin avtalspension får sina pengar placerade
i fackets eget pensionsförvaltningsbolag. Det är ju medlemmarna i facket
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som äger bolaget. I stället är det så att de som inte gör ett aktivt val får sina
pengar placerade i AMFs traditionella pensionsförsäkring. Detta är i och
för sig inte nödvändigtvis ett dåligt alternativ enligt många bedömare, men
enligt samma bedömare är sannolikt en fondförsäkring i vårt eget bolag
Folksam LO Pension ett mycket bättre alternativ. Dessutom innebär investeringar i AMF att vi låter arbetsgivarna ha störst inflytande över i vilka
företag pensionspengarna ska investeras. Det innebär väldigt liten hänsyn
till våra fackliga kamraters villkor och rättigheter i andra länder.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO aktivt ska arbeta för att förhandla med berörda motparter angående
de olika avtalspensionerna på marknaden där LO är part, så att vårt eget
pensionsförvaltningsbolag Folksam LO Pension fondförsäkring blir ickevalsalternativet.

14.113
”Att välja eller inte behöva välja”
Handelsanställdas förbund avd 36 Uppsala
De arbetsgivare som tecknat kollektivavtal betalar även in pengar till de
anställdas framtida pension. I många avtalsområden betalar arbetsgivaren
in 4,5 procent utöver de anställdas löner till avtalspensionen från och med
att den anställde fyller 25 år. Detta innebär även för en deltidsanställd LOförbundsmedlem ganska många tusenlappar per år. Cirka 10 000 kronor per
år är ingen ovanlighet. Det innebär mycket pengar efter ett halvt arbetsliv
för att inte tala om efter ett helt arbetsliv. Det kan i slutänden handla om
över en miljon kronor inklusive avkastning.
Om den anställde avlider innan avtalspensionen hunnit betalas ut måste
den anställde ha valt till ett återbetalningsskydd för att undvika att hela
sparkapitalet tillfaller de generationskamrater som inte heller valt återbetalningsskydd. Att välja till återbetalningsskyddet innebär att hela sparkapitalet betalas ut till den anställdes make/maka/sambo eller barn. Vi som
fackförbund och även LO rekommenderar att de anställda väljer till återbetalningsskydd för att ge de efterlevande en ökad trygghet och ge efterlevande
en större chans att kunna bo kvar i bostaden till exempel.
Återbetalningsskyddet är en form av livförsäkring som inte kostar något utan endast innebär att den anställde inte får extra pengar i form av
arvsvinst. Arvsvinsten uppgår för yngre anställda till endast några fåtal
tiokronor per år, vilket är en försumbar summa. Om den anställde väntar
med att välja till återbetalningsskyddet mitt i arbetslivet är risken stor att
hälsodeklarationen inte blir godkänd och skyddet uteblir för ”gamla” pengar.
För att underlätta för våra medlemmar och övriga anställda föreslår vi
att återbetalningsskyddet ska vara obligatoriskt men ska kunna väljas bort
för den som absolut inte vill ha det. Det har inneburit stora tragedier för
allt för många anställdas efterlevande när det uppdagats att den avlidne ej
valt till återbetalningsskydd.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att återbetalningsskyddet ska vara obligatoriskt förval i
avtalspensionerna och att möjlighet ska finnas att välja bort det för den
som absolut inte vill ha det.

14.114
Åldersrelaterat intjänande till tjänstepension
Handelsanställdas förbund avd 4 Kristianstad
I dag är vi tvungna att arbeta långt upp i åldrarna för att få en dräglig pension. Därför vill vi underlätta till intjänande av tjänstepension genom att
ta bort den åldersrelaterade gränsen.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för att tjänstepensionens intjänande räknas från första
förvärvsarbetsdagen.
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Utlåtande motionerna 14.102–14.114 samt 18.22 tredje och
fjärde att-satsen
14.102
att LO verkar för att den övre åldersgränsen för avtalspension på 65 år tas bort,
att LO verkar för att den undre åldersgränsen för avtalspension på 25 år tas bort,
att LO verkar för att avtalspensionen inbetalas på all intjänad lön samt
att LO verkar för att avsättningen för avtalspensionen höjs.
14.103
att LO verkar för att göra en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om att förhöjd
tjänstepension för inkomst över brytpunkten betalas in av den reguljära huvudarbetsgivaren.
14.104
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att samtliga förvaltningsbolag inom
Tjänstepension SAF-LO ska ha samma livslängdsantagande på ”livsvarigt” uttag.
14.105
att LO verkar med kraft för att snarast lösa frågan om att Avtalspension SAF-LO ska
gälla från första anställningsdagen.
14.106
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionspremien inbetalas av
arbetsgivaren från första till sista kronan.
14.107
att LO-kongressen beslutar om en förändring av tjänstepensionen i motionens anda.
14.108
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avsättningen till avtalspensionen ökar.
14.109
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskyddet på sparat kapital
gäller från första inbetalningen, utan att man aktivt behöver välja återbetalningskydd samt
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att återbetalningsskydd kan väljas utan hälsoprövning vid första aktiva valtillfället.
14.110
att LO kraftfullt ska arbeta för att ta bort åldersgränser för intjänande till avtalspension inom alla avtalspensionsavtal.
14.111
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att åldersgränsen i avtalspensionen helt tas
bort så avtalspensionen betalas in på all inkomst oavsett ålder,
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att avtalspensionen betalas in månadsvis
till Fora samt
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att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att inbetalningarna till Fora redovisas på
lönespecifikationen varje månad.
14.112
att LO aktivt ska arbeta för att förhandla med berörda motparter angående de olika
avtalspensionerna på marknaden där LO är part, så att vårt eget pensionsförvaltningsbolag Folksam LO Pension fondförsäkring blir ickevalsalternativet.
14.113
att LO ska verka för att återbetalningsskyddet ska vara obligatoriskt förval i avtalspensionerna och att möjlighet ska finnas att välja bort det för den som absolut inte
vill ha det.
14.114
att LO ska verka för att tjänstepensionens intjänande räknas från första förvärvsarbetsdagen.
18.22 tredje och fjärde att-satsen
att tjänstepensionen kvalificerar från första intjänade förvärvslönen till den sista
samt
att alla i LO ska verka för en opinionsbildning för förändrad kvalifikation i tjänstepensionen.
I motionerna 14.102, 14.105, 14.106, 14.110, 14.111, 14.114 samt 18.22 tredje och
fjärde att-satsen ställs krav på att intjänandet till Avtalspension SAF-LO ska ske från
första till sista kronan, det vill säga under hela den yrkesverksamma tiden utan några
åldersgränser vare sig uppåt eller nedåt. LO-kongresserna 2008 och 2012 biföll kravet
på att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden oberoende av ålder.
Detta har därför funnits med som ett av de prioriterade kraven i de senaste avtalsrörelserna men kravet har vid alla tillfällen dock fallit bort i slutskedet av förhandlingarna.
Styrelsen anser att kravet på att avtalspension ska betalas in under hela anställningstiden ska kvarstå, och att det ska finnas med för övervägande och prioritering vid en
framtida uppsägning och omförhandling av Avtalspension SAF-LO.
I motionerna 14.102 och 14.108 ställs krav på att avsätta mer av löneutrymmet till
avtalspensionen. LOs styrelse anser att det är oroväckande att pensionsnivåerna riskerar att bli för låga för de som inte orkar arbeta de extra år som krävs. Det kan därför
finnas anledning att fundera över om inte ökade avsättningar till pensionen kan komma
att krävas, som ett komplement till andra åtgärder, exempelvis förbättrade arbetsvillkor
och större möjligheter till sjukersättning för de som inte orkar ända fram. LOs styrelse
anser dock att för det fall en avgiftshöjning ska genomföras så är det en höjning av avgiften till inkomstpensionen som ska prioriteras. Intjänandet i inkomstpensionen omfattar
alla som arbetar och är därför mer rättvist än att exempelvis höja avgiften till de kollektivavtalade pensionerna. En höjning av de kollektivavtalade pensionerna skulle istället
innebära att pensionsklyftan mellan de som omfattas och de som inte gör det ökar.
Men avtalsvägen riskerar också att få mer långtgående framtida konsekvenser.
Modellen med kompletterande avtalslösningar bygger på att det finns starka lagstadgade förmåner i botten som finansieras solidariskt och omfattar alla. Allt större
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avsättningar till avtalslösningar innebär att vissa grupper får betydligt bättre villkor
än andra och de som gynnas är löntagare med starkare ställning eller lägre risk. En
sådan utveckling riskerar att bli ett första steg på vägen mot att staten enbart erbjuder ett grundskydd i socialförsäkringarna och överlåter åt parterna eller individen att
skaffa ett fullgott försäkringsskydd. Det innebär att den solidariska finansieringen
försvinner och att varje grupp får bära sin egen risk och kostnad och är en väg bort från
den svenska modellen. Det kommer att påverka löneutrymmet och innebär att svaga
löntagargrupper får svårare att avsätta pengar till en högre pension. LO-grupperna är
de som gynnas mest av att nivåerna i den allmänna pensionen är så höga som möjligt.
Därför är en höjning av inkomstpensionen det som krävs för det fall att mer pengar ska
avsättas till pensionen.
I motion 14.107 föreslås att en omfördelning ska ske så att de 30 procent som i dag
sätts av till avtalspensionen på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp ska tas bort, för
att istället höja premien på inkomster under taket från dagens 4,5 procent till 6–6,5
procent. LOs styrelse anser att det kan finnas anledning att fundera över om den nuvarande fördelningen av avsättningarna är den som är bäst för LO-grupperna. En sådan
ändring är dock inte kostnadsneutral eftersom de som har inkomster över taket är få i
relation till de som har inkomster under taket. Det som ”sparas in” på att ta bort ersättningarna över taket räcker alltså inte till för att finansiera en höjning av premien under
taket, utan ytterligare löneutrymme måste avsättas för detta. Styrelsen anser därför
att kravet om intjänande från första till sista kronan, som sedan tidigare har bifallits
och drivits och som också kommer att kräva löneutrymme, är mer prioriterade och att
inriktningen är att få igenom detta krav först.
I motion 14.103 ställs krav på att ändra villkoren i avtalspensionen så att huvudarbetsgivaren ska bli skyldig att betala in premier för inkomster över taket, exempelvis då
en anställd är ledig för fackliga uppdrag. En anställd som i normalfallet har en inkomst
över taket på 7,5 inkomstbasbelopp hos sin huvudarbetsgivare kan gå miste om detta,
exempelvis vid byte av arbetsgivare under året, eller vid ledighet för fackliga uppdrag.
Det beror på att det är årsvis beräkning och inrapportering av inkomsten till valcentralen Fora och att inkomster från två eller flera arbetsgivare inte läggs ihop. LOs styrelse
anser dock att den bästa lösningen på detta problem istället är att fortsätta driva det
sedan tidigare bifallna kravet på månadsinbetalning i avtalspensionen. Då fångas
inkomster över taket upp varje månad oberoende av om den anställde byter arbetsgivare eller har flera arbetsgivare under året.
I motion 14.104 vill motionären att alla de valbara förvaltningsbolagen i
Avtalspension SAF-LO ska tillämpa samma livslängdsantaganden när de räknar ut
pensionsbeloppen. Motionärerna påpekar att delningstalen som bolagen använder
påverkar hur mycket pension som betalas ut under tid med livsvarig utbetalning. LOs
styrelse delar motionärens uppfattning att det har stor betydelse för pensionsutfallet vilka delningstal och vilken prognosränta som bolagen använder. Bolagen baserar
sina delningstal på antaganden om livslängden i den grupp som de försäkrar. Dessa
antaganden bygger på historiska data hos respektive bolag. Det går därför inte att
kräva att de ska använda samma antaganden eller hänvisa till SCBs statistik. Styrelsen
anser dock att det är viktigt att se till att tydlig och enkel information, om hur respektive bolags delningstal och prognosränta påverkar pensionsutfallet, finns tillgänglig.
Konsumenternas Försäkringsbyrå arbetar med att ta fram sådana jämförelser och när
detta är klart bör samma information finnas tillgänglig hos exempelvis Fora.
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I motionerna 14.109 och 14.113 ställs krav på obligatoriskt återbetalningsskydd i
Avtalspension SAF-LO. I dag är regeln sådan att den som vill ha återbetalningsskydd
måste välja till det. Anledningen till detta är att alla inte behöver ett återbetalningsskydd. Det kan vara en trygghet för den som har familj och en stor försörjningsbörda.
För den som är ensamstående utan barn är ett återbetalningsskydd, rent ekonomiskt,
dåligt. Den som har återbetalningsskydd minskar sin egen pension med mellan 5–15
procent, beroende på vid vilken ålder det väljs till, eftersom man går miste om de arvsvinster som annars läggs till pensionen. Styrelsen anser därför att återbetalningsskyddet inte ska vara obligatoriskt.
I motion 14.109 ställs även krav på att återbetalningsskyddet ska kunna väljas utan
hälsoprövning vid första aktiva valtillfället. Regelverket är sådant att vid nyval, det vill
säga första gången den anställde får ett valpaket från Fora, så är det möjligt att välja
återbetalningsskydd utan hälsoprövning. Om den anställde inte väljer något återbetalningsskydd då utan vill göra detta vid ett senare tillfälle, kanske 15 år senare, så krävs
hälsoprövning såvida valet inte har föregåtts av en familjehändelse. Detta regelverk
tillämpas för de flesta livförsäkringar, vilket ju en pensionsförsäkring är, och finns där
för att skydda försäkringskollektivet mot oväntade risker. LOs styrelse anser därför att
regelverket för detta inte ska ändras.
I motion 14.111 ställs krav på att avtalspensionen ska betalas in månadsvis samt att
inbetalningarna till Fora ska redovisas på lönespecifikationerna. LO-kongressen 2008
biföll kravet på att införa månadsvisa premieinbetalningar i Avtalspension SAF-LO.
Detta fanns därför med som ett av de prioriterade kraven i den senaste avtalsrörelsen
men kravet föll bort i slutskedet av förhandlingarna. Styrelsen anser att målet att införa
månadsvisa premieinbetalningar ska kvarstå och att det ska finnas med vid en framtida
uppsägning och omförhandling av Avtalspension SAF-LO. LOs styrelse anser att det kan
finnas fördelar med att redovisa pensionsinbetalningar som görs till Fora på lönebeskeden. Det är tyvärr allt för många som inte läser de pensionsbesked som Fora skickar ut
en gång per år. Styrelsen anser dock att frågan om en sådan redovisning är en kollektivavtalsfråga som varje LO-förbund måste ta ställning till.
I motion 14.112 anser motionären att LO ska förhandla med Svenskt Näringsliv om
att det är Folksam-LO Pension som ska vara icke-valsalternativ i Avtalspension SAF-LO.
Vilket bolag som ska vara icke-valsalternativ beslutas gemensamt av de avtalsslutande
parterna. I samband med de senaste årens upphandlingar och anslutningar av valbara
bolag så har AMF Pension kvalificerat sig som det bästa icke-valsalternativet. LOs styrelse anser att icke-valsalternativet ska vara en traditionell försäkring som garanterar
att de inbetalda pensionspremierna bibehålls och som inte ställer krav på att individen
måste göra aktiva placeringsval. En icke-väljare är typiskt sett inte aktiv. LOs styrelse
anser därför att det partsägda bolaget AMF Pension lämpar sig bäst som icke-valsalternativ.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 14.102 första–tredje att-satserna, 14.105, 14.106, 14.110, 14.111
första och andra att-satsen, 14.114 samt 18.22 tredje och fjärde att-satsen,
att anse motion 14.111 tredje att-satsen besvarad samt
att avslå motionerna 14.102 fjärde att-satsen, 14.103, 14.104, 14.107–14.109, 14.112
och 14.113.
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I debatten deltog
Mikael Johansson, LOs styrelse
Isabelle Öberg, Elektrikerförbundet
Tomas Andersson, Handels
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Isabelle Öberg, Elektrikerförbundet yrkande om bifall på styrelsens utlåtande på motion 14.102,
––Tomas Andersson, Handels yrkande om bifall på motion 14.113.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.113.
Votering begärdes av Tomas Andersson, Handels.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtanden.
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14.7 Bemanning
Motionerna 14.115–14.122
14.115
Begränsa den ökade användningen av inhyrd arbetskraft
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
De senaste åren har bemanningsbranschen växt på bekostnad av fasta och
trygga anställningar. Vi ser en trend där man inte bara använder inhyrning
vid arbetstoppar utan även bemannar den normala produktionen med inhyrda arbetare. Många fyller ett permanent arbetskraftsbehov.
Ur ett arbetsgivarperspektiv handlar det om makt och om att slippa
regleringar. Det här är inget nytt. Arbetsgivare har i alla tider strävat efter
att få göra som de vill utan att behöva ta hänsyn till enskilda arbetare eller
förhandla med facket. Vi ser med stor oro på denna utveckling och anser
att detta måste regleras. Inhyrda ställer sällan krav på utveckling eller sund
arbetsrotation och få vågar sätta ned foten när arbetsmiljön är dålig eller
om de får ont på jobbet. Tystnaden och oviljan att ställa krav och hävda sin
rätt sprider sig på arbetsplatsen. De fast anställda förstår ju att även deras
arbetsuppgifter skulle kunna utföras av otrygg, inhyrd arbetskraft.
Vi måste stoppa denna utveckling som för oss tillbaka till svunna tiders
villkor med tysta arbetare som inte vågar ställa krav eller organisera sig i en
fackförening. Arbetare som är rädda för att inte vara önskvärda när arbetsgivaren pekar ut vilka han vill ha. Anställningstrygghet som i praktiken är
lika dålig som daglönare hade för över hundra år sedan. När arbetsgivaren
inte längre har ett arbetsgivaransvar för dem som utför arbetet sätts LAS
ur spel och arbetare reduceras till en enkel handelsvara.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 38 § MBL ändras så att det
krävs en lokal överenskommelse för att inhyrning ska bli aktuell.

14.116
Inhyrd personal
Industrifacket Metall avd 3 Norra Västerbotten
Vi ser hur svensk arbetsmarknad format sig efter åtta år med moderat högerpolitik. Privata jobbcoacher tar över Arbetsförmedlingens roll utan att
fler jobb skapas, men till en enorm kostnad för samhället. Vi har sett osäkra
jobb växa fram när nyliberal politik främjat bemanningsföretagen och luckrat upp fackliga avtal och värn.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO verkar för att bemanning med inhyrd personal endast får ske efter
att lokal överenskommelse träffats.
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14.117
Den ökande användningen av inhyrd arbetskraft
Industrifacket Metall avd 15 Stockholms län
De senaste åren har bemanningsbranschen växt på bekostnad av fasta och
trygga anställningar.
Vi ser en trend där man inte bara använder inhyrning vid arbetstoppar utan även bemannar den normala produktionen med inhyrda arbetare.
Många fyller ett permanent arbetskraftsbehov.
Ur ett arbetsgivarperspektiv handlar det om makt och om att slippa
regleringar. Det här är inget nytt. Arbetsgivare har i alla tider strävat efter
att få göra som de vill utan att behöva ta hänsyn till enskilda arbetare eller
att förhandla med facket.
Vi ser med stor oro på denna utveckling och anser att detta måste regleras. Inhyrda ställer få krav på utveckling eller sund arbetsrotation och få
vågar sätta ned foten när arbetsmiljön är dålig eller om de får ont på jobbet.
Tystnaden och oviljan att ställa krav och hävda sin rätt sprider sig på arbetsplatsen. De fast anställda förstår ju att även deras arbetsuppgifter skulle
kunna utföras av otrygg, inhyrd arbetskraft.
Vi måste stoppa denna utveckling som för oss tillbaka till svunna tiders
villkor med tysta arbetare som inte vågar ställa krav eller organisera sig i en
fackförening. Arbetare som är rädda för att inte vara önskvärda när arbetsgivaren pekar ut vilka han vill ha. Anställningstrygghet som i praktiken är
lika dålig som daglönare hade för över hundra år sedan!
När arbetsgivaren inte längre har ett arbetsgivaransvar för dem som utför
arbetet sätts LAS ur spel och arbetare reduceras till en enkel handelsvara.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsgivare enbart ska få
möjlighet att hyra in vid tillfälliga behov samt
att inhyrning av arbetskraft endast får ske efter lokal överenskommelse
med berörd facklig organisation.

14.118
Inhyrd arbetskraft
Handelsanställdas förbund avd 20 Stockholm
Behovet av att använda bemanningsföretag kan alltid diskuteras men att de
kan ta över ett helt företag eller att 30–40 procent av de anställda är inhyrda
varje dag år in och år ut kan vi inte acceptera.
Ett företag kan alltid sälja sitt företag till ett annat men att de kan sälja
ut sin anställda personal och byta ut dem mot ett bemanningsföretag ska
inte vara möjligt. Likaså att man tar in bemanning som en permanent lösning istället för att anställa sin egen personal ska vara omöjligt regelmässigt.
Vi anser också att det ska finnas en tydlig skyldighet för arbetsgivare att
förhandla om inhyrning av personal där lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot reglerna. Vi anser att regelverket kan
tillåta att hyra in personalbemanning till exempel vid tillfälliga arbetstoppar, vid semestertider eller vid säsong av kortare art.
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Vi föreslår att kongressen beslutar
att inhyrning av arbetskraft ska regleras i lagar så det tydligt framgår vad
som gäller,
att inhyrning av arbetskraft inte ska kunna göras för längre tid,
att inhyrning av arbetskraft inte får utgöra majoriteten av personalstyrkan
på arbetsplatsen samt
att lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot
regelverken.

14.119
Bemanningsföretag
Handelsanställdas förbund avd 29 Umeå
Vi ser en ökad trend av utnyttjande av personal inhyrd från bemanningsföretag. De ersätter mer och mer ordinarie personal med fasta anställningar,
mot bemanning på allmän visstid. Detta leder till en försämring av anställningsformerna som finns i dag. Detta leder även till att organisationsgraden
minskar som ett resultat av den otrygga anställningsformen. Det påverkar
även arbetsbelastningen för den lilla skaran ordinarie personal.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO ska verka för en nollvision vad gäller att företagens ordinarie personal inte ska kunna ersättas av bemanningsföretag.

14.120
Bemanningsföretag
Pappersindustriarbetareförbundet avd 68 Hallstavik
På senare år har det vuxit fram bemanningsföretag som vänder sig mot snart
sagt alla branscher. Det finns seriösa bemanningsföretag, men det finns
också oseriösa som på olika sätt försöker hitta kryphål runt lagar och avtal.
När de första bemanningsföretagen som inriktade sig mot industriföretag kom så var det i syfte att hjälpa till vid arbetstoppar eller arbeten av
tillfällig natur.
I dag går man in och tar över befintlig personal i permanenta anställningar.
Vi accepterar att bemanningsföretag finns och verkar så länge det handlar
om att dessa används på det sätt som var meningen, nämligen till att stadga
upp vid arbetstoppar och arbeten av tillfällig natur där en fastanställning
inte är sakligt motiverad.
Däremot vill vi se en reglering (avtal/lag) där man sätter gränser för vilka
åtaganden bemanningsföretag får ha.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att LO snarast utarbetar förslag till lösningar på ovanstående problem,
att denna fråga blir en fråga för kommande avtalsrörelse samt
att LO driver denna fråga lagstiftningsvägen.
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14.121
Reglera bemanningsbranschen via lagstiftning eller kollektivavtal.
Transportarbetareförbundet
Bemanningsbranschen är snabbt växande och nästan vart femte nytt jobb
är inom denna bransch. Tyvärr är det en bransch som ställer till enorma
problem för både de anställda på bemanningsföretaget, för de anställda på
de företag där de blir inhyrda och för hela fackföreningsrörelsen. Många
arbetare på de företag som hyr in blir uppsagda och ersatta av bemanningspersonal. I dag är det tyvärr inte ovanligt att upp till 80 procent av arbetsstyrkan är bemanning och resten tillsvidareanställda.
Dessa förhållanden gör det oerhört svårt för fackföreningarna att bygga
starka arbetsplatsklubbar, där en stor del av arbetskollektivet är medlemmar.
Fackföreningsrörelsen idé och styrka ligger i att flertalet av de anställda är
medlemmar.
Den oreglerade bemanningsbranschen utgör en trojansk häst som om
vi inte tyglar den kommer att förlama och försvaga fackföreningsrörelsen.
Att de bemanningsanställda dessutom sitter i en väldigt utsatt position
och ofta inte vågar påtala fel i arbetsmiljön eller organisera sig fackligt är
inte värdigt arbetarrörelsens värderingar.
Vi föreslår att kongressen beslutar
Att LO ska verka för någon form av reglering av bemanningsbranschen genom lagstiftning eller kollektivavtal.

14.122
Uppbördsavtal bemanningsbranschen
Industrifacket Metall avd 38 Östra Småland
Flera av medlemsförbunden i LO har uppbördsavtal med arbetsgivarparten.
För dessa förbund skulle det underlätta om det fanns ett centralt avtal mellan LO och Bemanningsföretagen.
Medlemmar får varje månad skicka in löneuppgift för att kunna betala
rätt avgift. Detta upplevs som krångligt och många väljer då att inte gå med
i facket. Avdrag för fackavgiften direkt på lönen skulle underlätta både för
befintliga medlemmar och vid erbjudande om medlemskap. I överensstämmelse med att bemanningsbranschen är skyldig att underlätta för fackligt
arbete, är uppbördsavtal för fackavgiften en viktig del i att underlätta fackligt arbete.
Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att uppbördsavtal tecknas centralt
med Bemanningsföretagen.
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Utlåtande motionerna 14.115– 14.122
14.115
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att 38 § MBL ändras så att det krävs en
lokal överenskommelse för att inhyrning ska bli aktuell.
14.116
att LO verkar för att bemanning med inhyrd personal endast får ske efter att lokal
överenskommelse träffats.
14.117
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att arbetsgivare enbart ska få möjlighet att
hyra in vid tillfälliga behov samt
att inhyrning av arbetskraft endast får ske efter lokal överenskommelse med berörd
facklig organisation.
14.118
att inhyrning av arbetskraft ska regleras i lagar så det tydligt framgår vad som gäller,
att inhyrning av arbetskraft inte ska kunna göras för längre tid,
att inhyrning av arbetskraft inte får utgöra majoriteten av personalstyrkan på arbetsplatsen samt
att lokal facklig organisation får vetorätt mot inhyrning som bryter mot regelverken.
14.119
att LO ska verka för en nollvision vad gäller att företagens ordinarie personal inte ska
kunna ersättas av bemanningsföretag.
14.120
att LO snarast utarbetar förslag till lösningar på ovanstående problem,
att denna fråga blir en fråga för kommande avtalsrörelse samt
att LO driver denna fråga lagstiftningsvägen.
14.121
att LO ska verka för någon form av reglering av bemanningsbranschen genom lagstiftning eller kollektivavtal.
14.122
att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att uppbördsavtal tecknas centralt med
Bemanningsföretagen.
LOs styrelse har i Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder slagit fast följande: Senast år 2028 ska in/uthyrning av arbetskraft begränsas inom LO-förbundens
avtals- och organisationsområden för att motverka användandet av in/uthyrning för ett
arbetskraftsbehov av mer permanent karaktär.
LO-kongressen 2012 biföll enhälligt bland annat följande att-satser gällande användandet av bemanningsföretag: Att LO tydligt ska agera för att bemanningsföretag bara
kan vara ett komplement för att hantera tillfälliga arbetstoppar, att LO ska arbeta för att
arbetsgivaren som huvudregel bedriver verksamhet i egen regi och inte accepterar att
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bemanningsföretag blir en permanent del av en verksamhet eller utgör totalbemanning
och att LO centralt såväl som lokalt arbetar för och ser till att all verksamhet som omfattas av kollektivavtalet utförs av de egna anställda, LO-styrelsen anförde i sitt yttrande
över att-satserna att bemanningsbranschen inte ska användas för att tillgodose ett
arbetskraftsbehov av mer permanent karaktär.
Bemanningsföretag och inhyrning av arbetskraft blev inte tillåtet på svensk arbetsmarknad förrän år 1992. I lagen fanns då ett antal begränsningar när och hur in/uthyrning fick ske, bland annat framgick att inhyrning endast fick ske när det föranleddes av
ett tillfälligt behov av extra arbetskraft och att en enskild arbetstagare bara fick hyras
ut till en beställare under sammanlagt högst fyra månader. Dessa begränsningar är
numera borttagna. Genom lagändringar och praxis, främst från Arbetsdomstolen, finns
nu inga begränsningar i lag för hur bemanningsföretag kan användas. Däremot finns
vissa begränsande regler i en del kollektivavtal.
2014 utgjorde arbetare cirka 40 procent av de bemanningsanställda, det vill säga
knappt 30 000 årsanställda av totalt knappt 70 000 årsanställda. Inhyrning av arbetskraft används på olika sätt i olika branscher. I tjänstesektorn finns exempel där hela
personalstyrkan sagts upp och ersatts med bemanningsanställda medan det inom
industrin inte är ovanligt att bemanningsanställda ses som en rekryteringsbas för det
inhyrande företaget. Det innebär att regleringen av frågorna måste bli olika. Inom målet
ryms både möjligheter att reglera skyddet av kollektivet och möjligheten att reglera
skyddet för individen.
Flexibilitetsbehovet inom LO-området bör lösas med inhyrning av arbetskraft när
det inte kan lösas genom fler tillsvidareanställda, visstidsanställningar som uppfyller
kravet på objektiva skäl eller överenskommelse med fackföreningen eller genom andra
regleringar i kollektivavtal (till exempel arbetstidsregler). Inhyrning är att föredra om
alternativet är så kallade daglönare. För att uppnå målen måste frågan om i vilka situationer in/uthyrning kan tillåtas regleras. Den gamla lagens skrivningar, men även skrivningar i bemanningsdirektivet, kan vara vägledande. Inhyrd arbetskraft ska inte kunna
användas för ett kontinuerligt arbetskraftsbehov.
Att inom ramen för bemanningsbranschen verka för ny eller förändrad lagstiftning
som skulle passa för samtliga branscher ser inte styrelsen som en framgångsrik väg att
gå. Dessa frågor regleras bäst inom ramen för respektive branschs kollektivavtal, som
kompletteras av det LO-gemensamma branschavtalet inom bemanningsbranschen.
Motion 14.122 vill ha ett uppbördsavtal för samtliga förbund. Det är en fråga som
regleras inom ramen för kollektivavtalsförhandlingarna. Frågan har olika regleringar
i olika förbund, och därför måste det till en bred central lösning som kan anpassas till
respektive förbunds förhållande.
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 14.115–14.119, 14.120 första och andra att-satsen och 14.121–
14.122 besvarade samt
att avslå motion 14.120 tredje att-satsen.
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I debatten deltog
Elin Kramer, Handels
Johan Eriksson, Transport
Ludwig Eriksson, Transport
Joakim Rylin, IF Metall
Jasmin Cosic, IF Metall
Torbjörn Hagelin, Byggnads
Mikael Widéen, IF Metall
Johan Lindholm, LOs styrelse
Följande förslag förelåg
–– Styrelsens utlåtande,
––Elin Kramer, Handels yrkande om bifall på motion 14.118 första och andra att-satsen,
––Ludwig Eriksson, Transport m.fl. yrkande om bifall på motion 14.121,
––Mikael Widéen, IF Metall m.fl. yrkande om bifall på motion 14.122,
––Torbjörn Hagelin, Byggnads yrkande om avslag på motion 14.122.

Beslut

Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.121.
Votering begärdes av Ali Shibl, Transport.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att utse styrelsens utlåtande som huvudförslag på motion 14.122.
Votering begärdes av Joakim Rylin, IF Metall.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att utse avslag på motion 14.122 som motförslag till huvudförslaget på motion 14.122.
Votering begärdes av Torbjörn Hagelin, Byggnads.
Kongressen beslutade efter försöksvotering
att bifalla styrelsens utlåtande på motion 14.122.
Kongressen beslutade
att i övrigt bifalla styrelsens utlåtande.
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Investera för jämlikhet
Av alla de olika frågor vi behandlade under de här fyra junidagarna varr kanske
full sysselsättningden allra viktigaste. Det var grunden för allt det andra. Utan full
sysselsättningklarar vi inte att i längden upprätthålla den svenska modellen, betala
vår gemensamma välfärd och bygga en hållbar ekonomi som kommer alla, inte bara
några, till del.
Vid förra kongressen 2012 konstaterade vi att den ekonomiska politik som förts i
Sverigesedan 90-talet inte längre klarar att upprätthålla full sysselsättning. Vi var
också överens om att lösningen inte är att gå tillbaka till det gamla, till den politik
som dominerade innan 1990-talet.
Mot den bakgrunden beslutade kongressen att tillsätta en ambitiös utredning som
fick titeln Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner. I fyra år arbetade vi med
att försöka besvara den kanske viktigaste frågan vi har i Sverige i dag; hur formar vi
en ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens
öppna ekonomi? Arbetet har resulterat i ett stort antal underlagsrapporter och
seminarier men framför allt i den slutrapport som fanns i kongresshandlingarna;
Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.
Frågan om full sysselsättning hänger också samman med andra viktiga frågor,
inte minst frågan om jämlikhet. Sverige är ett av de OECD-länder där klyftorna ökat
snabbast. I de årliga mätningar LO gör av skillnaden mellan maktelitens löner och
LO-medlemmarnas är skillnaderna nu de största i modern tid. Vi är inte längre
världensmest jämlika land. Men det behöver inte vara så. Det är dags att vända
den utvecklingen. Därför var kongresstemat ”Investera för jämlikhet”.
Kampen för ett jämlikare samhälle kommer stå högst upp på dagordningen
under de kommande åren.
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